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São José dos Campos, uma 
das maiores metrópoles do 
interior do Brasil come-
morou seu aniversarian-
te neste dia 27 de julho. 
Ela é berço do poeta Cas-
siano Ricardo, terra de 
oportunidades, polo da 
tecnologia aeroespacial 
e sede da terceira maior 
força mundial na avia-
ção executiva, a empre-
sa Embraer. Não dá pra 
enumerar essa grandeza e 
seus predicados. Conhe-
ça mais de São José dos 
Campos A urbe jseense, 
que já foi conhecida pelos 
sanatórios e tratamento à 

pessoas com tuberculose, 
mudou seu perfil a partir 
dos anos 40 com a chega-
da de grandes indústrias. 
O crescimento de São José 
dos Campos se deu graças 
aos investimentos de inú-
meros governos ao longo 
dos anos, em infraestrutura 
ainda nos tempos em que 
era a cidade dos sanatórios. 
Com a abertura da Rodo-
via Presidente Dutra, em 
1951, São José não demo-
rou muito tempo para tirar 
de Taubaté a hegemonia 
da região, captando para 
si a maioria das agências 
regionais de serviços. Des-

sa maneira, surgia a nova 
Capital do Vale. 
De acordo com 
as projeções do 
IBGE, dentro de uma dé-
cada - a cidade que é tam-
bém a capital da Região 
Metropolitana do Vale 
do Paraíba - poderá estar 
chegando na casa de 1 mi-
lhão de moradores. Seus 
filhos, nativos ou adoti-
vos, se orgulham dessa 
grandeza, e da força de 
crescimento aliada à pre-
servação de patrimônios 
públicos, boa oferta de em-
prego, educação de quali-
dade, saúde e segurança.

Capital da RMVale São José 
dos Campos completa mais 

um aniversário

A etapa inicial consiste 
na coleta de informações 
junto aos munícipes por 
meio de pesquisas públi-
cas. Haverá duas maneiras 
de realizar o levantamen-
to: presencial e online.
Visando melho-
rar o deslocamento e 
o transporte urbano, 
a Prefeitura de Tremem-
bé iniciou a elaboração 
do Plano de Mobilidade 
Urbana. Elementos como 
acessibilidade, ciclovias, 
ciclofaixas, transportes 
públicos, regulamentação 
das vias, calçadas, cons-
cientização de pedestres 
e motoristas, transporte 
intermodal, entre outras 

questões relativas a circu-
lação de pessoas, veícu-
los e cargas, poderão ser 
contempladas no Plano.
A etapa inicial consis-
te na coleta de informa-
ções do maior número 
possível de munícipes 
por meio de pesquisas 
públicas. Haverá duas ma-
neiras de realizar o levanta-
mento: presencial e online.
Pela internet o questioná-
rio estará disponível no 
site oficial da Prefeitura 
de Tremembé e em nossa 
Fanpage. Já pessoalmente, 
um funcionário devida-
mente treinado e unifor-
mizado da Prefeitura fará 
a pesquisa com muníci-

pes de diversos bairros. 
Ambos os questionários 
serão iguais. As pergun-
tas são relacionadas ao 
cotidiano dos cidadãos 
em relação aos meios de 
transporte que utilizam.
Após a realização do 
levantamento das in-
formações, a Prefeitu-
ra irá promover audiên-
cias públicas previstas 
para o mês de fevereiro. 
O Plano de Mobilidade 
Urbana é uma exigência 
da Lei Federal nº 12.587, 
de 3 de janeiro de 2012. 
Em Tremembé, conta com 
apoio da IPPLAN (Insti-
tuto de Pesquisa, Admi-
nistração e Planejamento).

Prefeitura de Tremembé
inicia elaboração do Plano 

de Mobilidade Urbana

A Tintas Gonçalves, em 
parceria com a Univer-
sidade Futura do Pintor, 
promove capacitação gra-
tuita para pintores imo-
biliários em Taubaté. O 
projeto itinerante da Uni-
versidade oferece o curso 
de qualificaçãotécnica e 
educação empreendedora 
e de gestão para 24 pinto-
res da cidade, que volta-
ram à sala de aula para se 
aprimorarem. A formatura 
da turma acontece no dia 
26 de julho, no auditório 
da APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais), quando os alu-
nos receberão um diploma 
de Pintor de Alto Valor.
O objetivo é desenvol-
ver profissionais capazes 
de atuar no segmento de 
pintura com qualidade 
técnica, responsabilidade 
e respeito. Durante as au-
las, eles aprendem a lidar 
de forma profissional e 
adequada com os diversos 
tipos de clientes, a ter pos-
tura diante dos mesmos, a 
gerir recursos próprios e 
de obras, entre outras coi-
sas, sempre com o foco na 
entrega de um serviço pri-
moroso tanto na execução 

O Centro de Memórias 
Barão Homem de Mello, 
no Palacete 10 de Julho, 
receberá um mosaico 
em homenagem aos 310 
anos de emancipação po-
lítico-administrativa de 
Pindamonhangaba. Nesta 
semana, terá início a insta-
lação do painel na casa de 
máquinas, na entrada da 
rua Rui Barbosa – devido 
à delicadeza do trabalho, a 
instalação não poderá ser 
feita se estiver chovendo. 
A inauguração do painel 
está marcada para o dia 
31 de julho, a partir das 
14h30, seguida por narra-
ção da história do Palacete, 
por Maurício Cavalheiro, 
e finalizando a tarde com 
uma apresentação da Ca-
merata Jovem.   Além do 
mosaico do Palacete 10 de 
Julho, a artista mosaicista 
Claudia Blanco está finali-
zando o mosaico que será 

quanto no atendimento.
Além disso, há atividades 
de inclusão digital para 
que os alunos tenham con-
tato com o mundo virtual e 
aprendam a trabalhar suas 
novas demandas através 
de contas de e-mail, nave-
gação e pesquisa online.
O aluno Edson dos An-
jos Araújo, pintor há 25 
anos, conta que além do 
networking que está fa-
zendo com os colegas de 
sala, o conteúdo apresen-
tado está sendo de grande 
valia para sua vida pro-
fissional. “Estou tendo 
acesso a informações que 
não teria em outro lugar 
como, por exemplo, ma-
temática financeira para 
pintores. Isso vai me aju-
dar no meu dia a dia”.
Com aulas práticas e teó-
ricas, o curso contempla 
uma carga horário de 52 
horas. A capacitação émi-
nistrada por profissionais 
da área técnica e de ges-
tão da Universidade Fu-
tura do Pintor de segunda 
à sexta, das 19h às 22h30, 
e aos sábados, das 8h às 
17h, durante 13 dias de 
capacitação. Os alunos 
participantes foram apa-

instalado na parede interna 
da recepção da Unidade de 
Fisioterapia “Celina Leite 
de Abreu Cotait”. A peça 
está sendo confeccionada 
em três partes, sendo que 
a primeira está pronta, 
a segunda em fase final, 
devendo ser finalizada 
até essa sexta-feira, para 
ser iniciada a parte final. 
A montagem está previs-
ta para agosto.   A artista 
conta com a colaboração 
das ex-alunas de mosaico 
do Programa Nosso Bair-
ro, Ana Paula Moraes e 
Francisca Beserra. Com 
elas, foi feito também o 
mosaico que será instala-
do no Palacete 10 de julho.
Além das ajudantes, os 
jovens da Casa do Jovem 
do Araretama também 
participam do trabalho. 
Esse grupo fez o brasão 
que já está instalado na 
unidade de fisioterapia. 

drinhados pela Tintas Gon-
çalves, que atuam como 
um mentor profissional.
O curso da Universi-
dade Futura do Pin-
tor tem como grande 
diferencial despertar 
nestes profissionais um 
novo olhar do seu negó-
cio e de sua vida pessoal, 
tornando-se um proces-
so de aprendizado único 
e pioneiro. Ao final, os 
profissionais receberão 
acesso a um portal exclu-
sivo com ferramentas que 
impulsionarão sua carrei-
ra e sua relação com os 
clientes, além de todo o 
suporte profissional e téc-
nico da Central de Apoio.
Mão na Mas-
sa e Solidariedade
Aliando aprendizado e 
solidariedade, a maneira 
encontrada para colocar 
a mão na massa e aplicar 
as técnicas estudadas em 
sala de aula foi a de rea-
lizar a pintura de todo o 
muro da área externa da 
APAE. Os alunos fizeram 
o trabalho solidário no dia 
18 de julho, quando pra-
ticaram o uso da Airless, 
uma máquina eficiente 
para pintura imobiliária.

Para Ana Paula, o mosai-
co chegou para ficar em 
sua vida. “Me interessei 
pelo mosaico quando mi-
nha mãe participou da 
oficina no Cícero Prado e 
a Claudia virou uma ami-
gona. Isso foi em 2013. 
Desde lá, estou fazendo 
essa arte. Gostei e não 
largo mais”, disse a mo-
radora de Moreira César, 
que vem diariamente ao 
Araretama ajudar na fina-
lização do atual mosaico. 
“Mosaico para mim ainda 
é um aprendizado. Se eu 
tiver oportunidade, é uma 
opção para me profissio-
nalizar. É como um jogo 
de paciência, uma terapia, 
quase um quebra-cabeças. 
E a gente se empenha, se 
tem alguma cor errada, a 
gente desmonta tudo e faz 
novamente, tudo porque 
a gente quer que o traba-
lho saia perfeito”, finaliza.

Pintores imobiliários fazem 
trabalho solidário

Instalação de mosaico no 
Palacete 10 de Julho

em Pindamonhangaba
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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

A Prefeitura de Tauba-
té abriu nesta sexta-feira 
(24) as inscrições para três 
concursos públicos para 
preencher mais de 150 va-
gas efetivas na cidade. Os 
valores das inscrições va-
riam de R$ 21 a R$ 26,30 
(dependendo do cargo) e 
podem ser feitas exclu-
sivamente pelos sites da 
Prefeitura (www.taubate.
sp.gov.br) e da empresa 
que irá realizar o concurso 
(www.publiconsult.com.
br). No 1º edital (Concur-
so Público Nº 1/2015), as 
14 vagas são para agen-
tes comunitários de saúde 
para os ESFs das regiões 
dos bairros: Água Quente, 
Ana Rosa, Barreiro, Chá-
cara Silvestre, Esplanada 
Santa Terezinha, Estoril, 
Jaraguá, Marlene Miran-
da, Monjolinho, Novo 
Horizonte, Paiol, Pinhei-
rinho, Piratininga, Pla-
nalto, Santa Isabel, Santa 
Tereza, São Geraldo, São 
Gonçalo, Vila Marli e Vila 
São José. Os interessados 
devem fazer as inscrições 
de 24 de julho a 23 de 
agosto. O salário é de R$ 
1.304,08 (mais adicional 
de insalubridade de 20% e 
ARV - Adicional de Risco 
de Vida, dependendo da 
função) e a carga horária 
de 40 horas semanais. O 2º 
concurso (Nº 2/2015) ofe-
rece 85 vagas para diver-
sas áreas: Agente Fiscal 
de Transporte Público, Ar-
quiteto, Assistente Social, 
Biólogo, Contador, Enge-
nheiro Agrônomo, Enge-
nheiro Ambiental, Enge-
nheiro Civil, Engenheiro 
de Segurança do Traba-
lho, Engenheiro Flores-
tal, Escriturário, Fiscal de 
Abastecimento, Fiscal de 
Obras Particulares, Fiscal 
de Rendas Imobiliárias, 
Inspetor de Alunos, Instru-
tor de Esportes (diversas 

Parceira entre Prefeitura 
e Comgás vai viabilizar a 
implantação de gás natural 
no município  Nesta sema-
na, a Prefeitura de Campos 
do Jordão e Companhia de 
Gás de São Paulo (Com-
gás) lançam a implantação 
da rede de distribuição de 
gás natural canalizado no 
município. O Evento de 
lançamento será no Parque 
dos Cedros, na Vila Aber-
néssia. De acordo com a 
assessoria da Prefeitura, a 
primeira fase das obras co-
meça na segunda quinzena 
de  agosto e o projeto vai 
atender prédios e conjun-
tos residenciais, indústrias 
e segmento comercial e de 
serviços.  Serão  inicial-
mente 31 quilômetros de 
redes no município, que 
somada  à interligação 
posterior, totalizarão serão 
86 km de rede e um inves-
timento previsto de R$ 85 

A Prefeitura de Taubaté 
alterou a data, horários e 
locais para realização do 
Processo Seletivo nº 005 
/ 2015, no uso das atribui-
ções que lhe foram con-
feridas através a Portaria 
nº 573 / 2015. O motivo 
da mudança foi o grande 
número de candidatos ins-
critos. O processo é para 
contratações temporá-
rias de monitor de ofícios 
(idiomas exigidos: inglês 
e espanhol), monitor de 
ofícios (auto cad), mo-
nitor de ofícios (auxiliar 
administrativo) e monitor 
de ofícios (artesanato). As 
provas serão realizadas no 
dia 2 de agosto. Provas
Monitor de Ofícios – Idio-
mas Inglês e Espanhol
Escola Municipal do 
Trabalho – Prédio II
Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1555 
– Bairro Jaboticabeiras
Prova Objetiva dia 
02/08/2015 às 09:00 
horas e Prova Práti-
ca dia 02/08/2015 às 
14:00 horas Monitor 
de Ofícios – Auto Cad
Escola Senai Taubaté
Av. Independência, 846 – 
Independência – Taubaté
Prova Objetiva dia 

modalidades), Monitor de 
Esportes, Museólogo, Nu-
tricionista, Oficial de Ad-
ministração, Orientador 
Social, Psicólogo, Serven-
te e Topógrafo. As inscri-
ções também podem ser 
feitas de 24 de julho a 23 
de agosto. Os vencimen-
tos vão de R$ 1.304,08 a 
R$ 2.881,48 (mais 40% de 
ANU – Adicional de Nível 
Universitário e 20% de AI 
– Adicional de Insalubri-
dade, dependendo da fun-
ção) e a carga horária varia 
de 30 a 40 horas semanais 
de acordo com a função. 
No 3º edital (Concurso 
Público Nº 3/2015), as 
opções oferecidas são na 
área da saúde: Atendente 
de Consultório Dentário, 
Dentista, Dentista Espe-
cialista - Bucomaxilo Fa-
cial, Dentista Especialista 
– Odontopediatria, Dentis-
ta Especialista – Ortodon-
tia, Dentista Especialista 
- Pacientes com Necessi-
dades Especiais, Dentista 
Especialista - Patologia 
Bucal, Dentista Especia-
lista – Periodontia, Den-
tista Especialista - Prótese 
Dentária, Dentista PSF, 
Enfermeiro, Enfermeiro 
PSF, Farmacêutico, Fisio-
terapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médico, Médico Especia-
lista – Cardiologia, Mé-
dico Especialista - Car-
diologia Infantil, Médico 
Especialista - Cirurgia Ge-
ral, Médico Especialista - 
Cirurgião Infantil, Médico 
Especialista – Dermatolo-
gia, Médico Especialista 
- Endocrinologia Infantil, 
Médico Especialista – En-
doscopia, Médico Espe-
cialista – Fisiatria, Médico 
Especialista – Geriatria, 
Médico Especialista - Gi-
necologia e Obstetrícia, 
Médico Necropsista, Mé-
dico Especialista – Neuro-
logia, Médico Especialista 

milhões.  O atendimento 
ao município foi viabili-
zado a partir da assinatura 
do protocolo de intenções 
entre a Prefeitura de Cam-
pos do Jordão e a Comgás, 
em abril do ano passado.A 
previsão de conclusão é 
para agosto de 2016, e de 
acordo com a Prefeitura, o 
atendimento com gás na-
tural será canalizado em 
estabelecimentos residen-
ciais, comerciais, indús-
trias e segmento de ser-
viços – especialmente na 
hotelaria. “A chegada do 
gás natural canalizado para 
Campos do Jordão deve 
incentivar a criação de um 
eixo de desenvolvimento 
no município, que é um 
polo turístico, gastronômi-
co e cultural emblemático 
para o Estado de São Pau-
lo e para o País”, comen-
ta o diretor de Relações 
Institucionais da Comgás, 

02/08/2015 às 09:00 ho-
ras e Prova Prática dia 
02/08/2015 às 14:00 ho-
ras Monitor de Ofícios – 
Auxiliar Administrativo
EMEFM Profº José 
Ezequiel de Souza
Rua Professor Nelson 
Freire Campello, 282 – 
Jardim Eulália – Entrada 
pelo Portão dos Fundos
Prova Objetiva dia 
02/08/2015 às 09:00 
horas e Prova Práti-
ca dia 02/08/2015 às 
14:00 horas Monitor 
de Ofícios – Artesanato
Escola Municipal do 
Trabalho – Prédio VI
Rua Edmundo Mo-
rewood, 551 – Estiva.
Prova Objetiva dia 
02/08/2015 às 09:00 ho-
ras e Prova Prática dia 
02/08/2015 às 14:00 ho-
ras Para as provas obje-
tivas, os portões abrirão 
às 08h20 e fecharão, im-
preterivelmente, às 08h45 
horas. Já para as provas 
práticas, os portões abrirão 
às 13h20 e o fecharão, im-
preterivelmente, às 13h45. 
O candidato deverá com-
parecer munido de caneta 
esferográfica transparente 
azul ou preta. O candidato 
ainda deverá comparecer 

- Neurologia Infantil, Mé-
dico Especialista – Nutró-
logo, Médico Especialista 
– Oftalmologia, Médico 
Especialista – Otorrino-
laringologia, Médico Es-
pecialista – Pneumologia, 
Médico Especialista – Psi-
quiatria, Médico Especia-
lista – Urologia, Médico 
PSF, Médico Veterinário, 
Técnico de Enfermagem, 
Técnico de Equipamen-
to Odontológico, Técnico 
de Raio X, Técnico em 
Necropsia, Técnico em 
Prótese Dentária, Técnico 
em Saúde Bucal, Técni-
co em Veterinária e Te-
rapeuta Ocupacional. Ao 
todo são 59 vagas. O pe-
ríodo de inscrições é de 
24 de julho a 3 de setem-
bro. Os salários vão de R$ 
1.304,08 a R$ 5.705,72 
(mais 40% de ANU – Adi-
cional de Nível Universi-
tário e 40% de AI – Adi-
cional de Insalubridade, 
dependendo da função). 
A carga horária semanal 
varia de 20 a 40 horas, de 
acordo com o cargo. As 
provas para agentes de 
comunitários de saúde e 
para os cargos do 2º edi-
tal estão previstas para o 
dia 20 de setembro. Já as 
avalições para os cargos 
da saúde devem ser apli-
cadas no dia 4 de outubro. 
As confirmações oficiais 
das datas, horários e locais 
de realização das provas 
ocorrerá através do Edital 
de Convocação específi-
co, a ser disponibilizado 
nos sites www.publicon-
sult.com.br, www.tauba-
te.sp.gov.br e no Jornal 
Diário de Taubaté. As 
datas previstas poderão 
ser alteradas em função 
da quantidade de inscri-
tos, da disponibilidade de 
locais para a realização 
das provas e de outros 
fatores supervenientes.

Carlos Eduardo de Freitas 
Bréscia.  Abastecimento - 
Segundo a Comgás, levar  
o gás natural a Campos do 
Jordão o projeto obedece-
rá às normas brasileiras e 
será realizado a partir de 
uma unidade de abasteci-
mento que instalada pró-
xima à entrada da cidade. 
A partir dela, a Comgás 
construirá a sua rede de 
distribuição, levando as 
tubulações de gás natural 
a prédios e conjuntos resi-
denciais, indústrias e pos-
tos de combustíveis, além 
do setor comercial e de 
serviços. O carregamento 
da unidade de abasteci-
mento será feito por cami-
nhões específicos. O gás 
natural será comprimido 
e transportado para Cam-
pos do Jordão, onde será 
descomprimido e distri-
buído aos clientes através 
da rede de distribuição.

ao local com antecedên-
cia mínima de 30 minutos, 
munido do comprovante 
de pagamento da taxa de 
inscrição e de documen-
to original de identifica-
ção, com foto: Cédula de 
Identidade (RG); carteiras 
expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercí-
cio profissional (Ordens 
e Conselhos); Carteira de 
Trabalho; Carteira de Ha-
bilitação (modelo novo, 
aprovado pelo artigo 159 
da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997); Passa-
porte, todos dentro do pra-
zo de validade. Não será 
aceito protocolo ou cópia 
dos documentos discrimi-
nados acima, ainda que 
autenticados, ou quaisquer 
outros documentos dife-
rentes dos anteriormente 
definidos, inclusive car-
teira funcional de ordem 
pública ou privada. Não 
será admitido na sala de 
prova o candidato que se 
apresentar após o horário 
estabelecido para seu iní-
cio. O candidato também 
deverá observar as nor-
mas e os procedimentos, 
para a realização das pro-
vas objetivas, estabeleci-
dos no Edital 005/2015

Prefeitura de Taubaté abre
concursos para preenchimento 

de 150 vagas efetivas

Comgás vai implantar gás 
natural e Campos do Jordão

Prefeitura de Taubaté adia 
provas de processo seletivo

por conta do número de 
candidatos inscritos

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que 
se encontra aberta Licitação na modalidade CONVITE nº 18/2015, 
Processo nº 44/2015, para contratação de Empresa Especializada 
em Organização de Eventos para a FEAGRES 2015. Abertura dia 
05/08/2015 às 10:00 horas. Os interessados poderão retirar o Edital 
completo, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 06/08/2015, 
na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, 
Fone: (12) 3676.1282. O edital poderá ainda ser solicitado no  
seguinte endereço eletrônico: licitacao@redencaodaserra.sp.gov.
br. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal
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Os alunos da REMEFI 
Maria Zara, de Pindamo-
nhangaba, receberam na 
sexta-feira a visita do time 
de robótica da Walton High 
School, de Atlanta, nos Es-
tados Unidos. A visita faz 
parte do Projeto Robótica 
nas Escolas, que tem como 
objetivo despertar nos alu-
nos da rede pública de 
Pinda o interes-
se pela ciência, tec-
nologia e engenharia. 
O projeto é realizado pela 
Novelis com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Educação. Durante toda 
a semana, em parceria 
com a FIRST ® - organi-
zação sem fins lucrativos 
que promove o ensino de 
ciências por meio de apli-
cações de robótica, mais 

de 30 alunos da REMEFI 
Maria Zara participaram 
de oficinas e atividades 
lúdicas que envolverão a 
construção de brinquedos 
e mecanismos simples, 
utilizando os fundamen-
tos de disciplinas como 
mecânica, eletrônica, ma-
temática, tecnologia e fí-
sica. As ações terminaram 
nesta sexta, com a visita 
da equipe de robótica nor-
te-americana e também de 
alunos da ETEP (Escola 
Técnica Everardo Passos), 
de São José dos Campos. 
Eles falaram com os alu-
nos e mostraram o robô 
construído para as com-
petições. “Acreditamos 
no fomento da educação 
para o desenvolvimento 
de bons profissionais e que 

esse tipo de movimento 
contribui para florescer 
habilidades necessárias 
para a construção de solu-
ções inovadoras e de uma 
carreira brilhante em qual-
quer ramo, em especial na 
indústria”, ressalta Eunice 
Lima, diretora de Comu-
nicação e Relações Go-
vernamentais da Novelis. 
A Novelis patrocina o 
time de robótica da Wal-
ton High School em com-
petições da FIRST ® 
Robotics Competition, 
competição internacio-
nal que vale uma vaga 
no Campeonato Mundial 
de Robótica.  A empresa 
também patrocina o time 
da ETEP 1382 e o time 
Cephatron 1860, ambos 
de São José dos Campos.

Time de Robótica dos
Estados Unidos visita

escola de Pindamonhangaba

As meninas de Taubaté 
disputam na próxima se-
mana, o Desafio Interna-
cional de Handebol 2015, 
entre Brasil e Argen-
tina, no ginásio Edu-
camais em Jacareí.
O torneio será disputado 
por três equipes, que irão se 
enfrentar entre si por duas 
vezes e as melhores farão 
a final na próxima quinta-
feira, 30. Taubaté estreia 
nesta terça-feira, 28, às 
12h45, contra a seleção 

da Liga Paulista da mo-
dalidade. No mesmo dia, 
às 15h45, o time enfrenta 
o Uncuyo da Argentina.
Já na quarta-feira, 29, às 
12h45, as taubateanas vol-
tam a encarar as argenti-
nas, e depois, às 17h, no-
vamente a seleção da Liga.
Na quinta-feira, as duas 
melhores equipes fazem 
a final, às 15h, também 
no ginásio do Educa-
mais, que fica na Rua 
Capitão João José de 

Macedo, 90, no Centro.
Atualmente, o time de 
Taubaté está em 3º lugar 
no Campeonato Paulis-
ta, após o término do 1º 
turno. O próximo desa-
fio na competição é no 
dia 15 de agosto contra o 
Centro Olímpico de São 
Paulo, na capital paulista.
A equipe de han-
debol feminino de 
Taubaté tem apoio da 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Lazer.

Meninas de Taubaté 
disputam Desafio Internacional 

de Handebol nesta semana

Uma recente pesquisa di-
vulgada pela Global En-
tertainment and Media 
Outlook 2015-2019 apon-
ta que serão cada vez mais 
fortes os investimentos 
em mídias digitais no Bra-
sil. Enquanto os recursos 
destinados aos veículos 
tradicionais desaceleram 
no país, as mídias digitais 
devem crescer 15,5% nos 
próximos cinco anos. O es-
tudo, produzido pela PwC, 
especialista em entrete-
nimento e mídia, aponta 
projeção de crescimento 
médio de 16% na publici-
dade digital e de 17% no 
consumo digital. Até 2019, 
a projeção de gastos de 
anunciantes em publicida-

O Secretário-Chefe da 
Casa Militar e Coordena-
dor Estadual de Defesa 
Civil, Cel PM José Rober-
to Rodrigues de Oliveira 
estará nesta segunda - fei-
ra (27) no Vale Histórico, 
onde fará a entrega do 
Relatório de Setorização 
de Risco ao município de 
Silveiras.  O Coronel José 
Roberto entregará ao mu-
nicípio um relatório téc-
nico de mapeamento de 
áreas de alto e muito alto 
risco a deslizamentos e 
inundações. Ele é aguar-
dado às 10h, no gabinete 
do prefeito do município 
de Silveiras, Édson Men-
des Mota. Além de realizar 
mapeamentos e setoriza-
ções, o Estado de São Pau-
lo subsidia os 645 municí-
pios por meio de previsão 

Investimento em mídias
digitais deve crescer 15,5% 

no Brasil em cinco anos

Defesa Civil Estadual entrega 
mapeamento de áreas de

riscos em Silveira

des na internet é de 122%. 
A pesquisa demonstra que 
investimentos que antes 
eram direcionadas para 
as mídias em formato tra-
dicional estão migrando 
agora para as mídias di-
gitais, que ganham força 
a cada nova projeção. De 
acordo com o levantamen-
to, a participação do total 
dos gastos do anunciante 
com publicidade para ca-
nais off-line apresentaram 
redução de 87% em 2014 
para 81% em 2019, na, en-
quanto que os investimen-
tos nos meios digitais so-
bem de 13% para 19% no 
mesmo período. Segundo 
a PwC Brasil, os números 
evidenciam a necessida-

meteorológica diária, le-
vantamento de índices plu-
viométricos, realização de 
vistorias de campo em áre-
as de risco (quando  requi-
sitados pelos municípios) 
e distribuição de materiais 
para prevenção (por ex: 
pluviômetros manuais e 
kits estiagem), e assistên-
cia humanitária. Sobre a 
setorização de áreas de ris-
co A Lei nº 12.608/12, que 
institui a Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil 
e dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, traz em sua 
redação que é de compe-
tência dos municípios a 
identificação e mapeamen-
to das áreas de risco de de-
sastre e que compete aos 
Estados a identificação e 
mapeamento das áreas de 

de de que os investidores 
no setor de mídia, comu-
nicação e entretenimento 
repensem suas estratégias. 
As empresas que conse-
guirem se adaptar mais 
rapidamente às novas ten-
dências - especialmente na 
maximização do valor do 
conteúdo combinado com 
relevância - ao oferecer 
experiências mais perso-
nalizadas de consumo, vão 
ganhar espaço na prefe-
rência dos consumidores 
que buscam flexibilidade 
e liberdade para escolher 
onde, quando e como con-
sumir. Para 2019, são es-
perados 33,6 milhões de 
usuários da banda larga 
fixa no Brasil. “Empresas 
de mídia e entretenimento 
precisam adotar a experi-
ência de consumo como 
fator crítico de sucesso. 
O que conta é a habilida-
de de combinar conteúdo 
com a experiência de uso. 
Para isso, é preciso ino-
var no desenvolvimento 
do produto, desenvolver 
canais variados e interli-
gados de relacionamen-
to com os consumidores 
e, por último, colocar o 
acesso móvel no foco dos 
negócios”, afirma Estela 
Vieira, da PwC Brasil.e 
interligados de relaciona-
mento com os consumido-
res e, por último, colocar 
o acesso móvel no foco 
dos negócios”, afirma Es-
tela Vieira, da PwC Brasil.

risco e realizar estudos de 
identificação de ameaças, 
suscetibilidades e vulnera-
bilidades, em articulação 
com a União e os Municí-
pios. Em decorrência dis-
so, uma das ações da Defe-
sa Civil Estadual é investir 
recursos em instrumentos 
de identificação de risco, 
de forma complementar 
a atuação municipal, que 
são realizados, dentre ou-
tros órgãos técnicos, por 
equipes do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas. 
A setorização de áreas de 
risco tem como objetivo 
registrar os pontos mais 
vulneráveis do município 
à ocorrência de desastres, 
facilitando a atuação da 
Defesa Civil local e possi-
bilitando maior monitora-
mento e controle das áreas 
que merecem maior aten-
ção em períodos de fortes 
chuvas. Para a setorização, 
em regra, são utilizados os 
critérios dos riscos que va-
riam de alto a muito alto, 
sendo o R3 - risco alto e 
R4 - risco muito alto. Aos 
municípios fica a respon-
sabilidade de atualizar o 
material e o congelamen-
to dessas áreas, por meio 
de fiscalização, para que 
o problema não se agrave.
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A partir de 1º de 
agosto de 2015, 
a tarifa do pedágio ficará 
mais cara na Rodovia Pre-
sidente Dutra. Nesta se-
mana a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) autorizou o rea-
juste da Tarifa Básica de 
Pedágio em vários postos 
de cobrança ao longo da 
Rodovia Presidente Dutra. 
A rodovia liga o Rio de Ja-
neiro a São Paulo e é a mais 
movimentada do país. 
Os reajustes variam en-
tre 6,9% e 16,8%. Pu-

blicada hoje no Diá-
rio Oficial da União,
a resolução da agência de-
termina que em três pra-
ças de pedágio - Moreira 
César (Pindamonhanga-
ba-SP), Itatiaia e Viúva 
Graça (Seropédica-RJ) - , 
o valor do pedágio para 
carros, caminhone-
tes e furgões passa de 
R$ 10,90 para 12,70. 
Nas praças de Arujá,
Guararema Norte e Gua-
rarema Sul, o valor a 
ser pago pelos motoris-
tas sobe de R$ 2,70 para 

R$ 2,90. Em  Jacareí, 
os condutores terão que 
desembolsar R$ 5,30. 
Antes, o valor cobra-
do no local era R$ 4,80.
Por sua vez, motoristas de 
caminhão e ônibus paga-
rão R$ 38,10 nas praças 
de Moreira Cesar, Ita-
tiaia e Viúva Graça; R$ 
9,30, em Arujá, Guara-
rema Norte e Guararema 
Sul; e R$ 16,80 na praça 
de pedágio de Jacareí.
De acordo com a ANTT, 
os novos valores entram 
em vigor em 1º de agosto.

Pedágio fica mais caro 
na Via Dutra a partir de 

1º de agosto

A lombada eletrôni-
ca instalada na Rodo-
via Vereador Abel Fa-
brício Dias (SP-62), 
que liga Pinda a Ro-
seira, começ a 
funcionar a partir da 
0h de sexta-feira (24).
O equipamento foi ins-
talado no km 157,8 e 
o limite de velocidade 

será de 40km/h. A DER 
sinalizou a área com
placas indicando a 
velocidade permitida e a 
presença do radar no trecho.
A instalação do ra-
dar faz parte de um 
projeto do Governo do Es-
tado anunciado em 2013, 
que prevê a instalação de 
64 pontos de fiscalização 

em rodovias do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
mais 28 radares ain-
da serão instalados.
A multa para quem ultra-
passar a velocidade per-
mitida varia de R$ 85,13 a 
R$ 574,62. 
A infração é considerada 
média com perda de qua-
tro a sete pontos na CNH.

Lombada eletrônica 
começa a funcionar 
na SP-62 em Pinda

A Prefeitura de Tauba-
té comunicou em 
nota nesta semana, 
que a tarifa do transpor-
te público no município 
sofrerá reajuste de 22% 
a partir de 7 de agosto. O 
valor reajustado da pas-
sagem será de R$ 3,30 
conforme homologado no 
processo judicial que já 
estava em tramitação na 
Vara da Fazenda de Tauba-
té, com a definição final 
junto ao Ministério Pú-
blico e ABC Transportes. 
Segundo a Prefeitura, foi 
publicado o decreto muni-
cipal nº 13.601, que trata 
do valor do reajuste  da ta-
rifa no transporte público.
De acordo com a munici-
palidade, o aumento foi 

Tarifa de ônibus urbano sobe 
em Taubaté e Guaratinguetá 

a partir de agosto

calculado mediante con-
sulta em planilhas de cus-
tos, e se faz necessário para 
manutenção da operação 
do sistema de transporte 
público, de acordo com 
a realidade econômica, 
onde pesam principalmen-
te os valores atuais de com-
bustíveis e mão de obra.
A Prefeitura de Taubaté 
ressalta que, para a po-
pulação, o valor da tari-
fa pública é de R$ 3,30, 
mas a tarifa técnica é R$ 
3,40, e para diminuir o 
ônus à população, a Pre-
feitura comunicou que 
irá subsidiar R$ 0,10.
Aumento em Guaratingue-
tá - Outro município da re-
gião terá sua tarifa de trans-
porte público com novo 

valor a partir do dia 10 de 
agosto. Em Guaratinguetá, 
o preço da passagem de 
ônibus sofrerá aumento de 
12%, passando dos atuais 
R$ 2,85 para R$ 3,20. A 
nova tarifa, reajustada em 
12%, foi anunciada nes-
ta segunda-feira (20) pela 
Secretaria de Transportes.
Reajustes ante-
riores na região
Pindamonhangaba - A 
empresa de ônibus Viva 
Pinda, concessionária do 
transporte público de Pin-
damonhangaba já ope-
ra com tarifa reajustada 
há quatro meses. No dia 
4 de março, a passagem 
que era de R$ 2,85 passou 
para R$ 3,20. O reajuste 
em Pinda foi de 12,2%.
São José dos Campos - Na 
maior cidade da região, o 
preço da passagem de ôni-
bus é de R$ 3,40, valor co-
brado desde 25 de janeiro. 
Jacareí - Em Jacareí, o 
preço da passagem de 
ônibus também sofreu au-
mento no início do ano. A 
tarifa de Jacareí foi rea-
justada em 13%, passando 
de R$ 3,00 para R$ 3,40 
no dia  1º de fevereiro. 

Lições para a vida em 
uma marcenaria com-
pleta, só que em minia-
tura e sobre oito mesas 
em uma sala de aula. 
Assim é o novo pólo mon-
tado na Escola Amália 
Garcia Ribeiro Patto que 
leva conhecimentos de 
marcenaria aos alunos da 
Rede Municipal de En-
sino que se encontram 
matriculados do 7º ao 9º 
ano. A iniciativa teve iní-
cio após a construção de 
cinco novas salas de aula 
na unidade. Neste mês 
haverá o primeiro conta-
to dos estudantes com o 
equipamento onde eles 
devem aprender a cortar, 
lixar, tornear, perfurar, 
fresar e outras tarefas do 
trabalho com madeira. 
Já existe na Escola José 
Inocêncio Monteiro no 
Poço Grande um espaço 
similar ao montado atual-
mente no Jardim Santana.
A iniciativa da prefeitura 
pretende estimular a ima-

ginação dos estudantes e 
preparar os jovens para 
a educação tecnológica. 
Segundo o Prefeito Mu-
nicipal Marcelo Vaque-
li, além de um ensaio de 
empreendedorismo, o 
projeto deve proporcio-
nar lições que vão valer 
para a vida dos jovens e 
ainda facilitar um reforço 
pedagógico nas escolas.
“Vai fazer com que o pro-
cesso de aprendizagem 
seja altamente criativo e 
lúdico, desenvolvendo a 
atenção e a coordenação 
motora. Além disso, esta-
remos preparando os es-
tudantes não para serem 
apenas usuários de ferra-
mentas, mas capazes de 
criar, solucionar proble-
mas e usar a tecnologia 
de forma racional, efetiva 
e significativa, integrando 
conceitos de áreas como a 
física, matemática, eletri-
cidade e mecânica”, des-
creve Vaqueli. Segundo 
ele, vai ser a oportunidade 

dos jovens desenvolverem 
habilidades como trabalho 
em equipe, planejamen-
to, análise, imaginação, e 
resolução de problemas.
Inicialmente cumpre in-
formar, que a compra dos 
equipamentos de marce-
naria se deu através do 
Pregão nº1948/2014 na 
modalidade Registro de 
Preço nº43/2014, da qual a 
administração não é obri-
gada a efetuar a compra 
no valor total, sendo que 
a realidade utilizada pelo 
município são os quanti-
tativos abaixo descritos 
que perfazem o montante 
de R$170.992,00. Foram 
adquiridos os seguintes 
maquinários: 16 mini fre-
sadora vertical; 16 mini 
furadeira; 16 mini kit 
profissional de mini má-
quinas;16 mini lixadei-
ra, com rebarbadeira; 16 
mini máquina de mão; 32 
mini serra vibratória; 16 
mini torno para madeira; 
16 mini torno para metal.

Prefeitura de Tremembé monta 
pólo para Cursos de Marcenaria
para alunos da Rede de Ensino

Desde que foi lançada a 
Campanha Xô Dengue 
2016, 20 militares do exér-
cito brasileiro auxiliam 
diariamente, de forma 
voluntária, o serviço de 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti. Os militares 
receberam treinamento no 
Centro de Animais Sinan-

trópicos (CAS) no final de 
junho, durante o dia intei-
ro e foram orientados de 
como proceder no servi-
ço casa a casa. “A aceita-
ção da população é muito 
boa, eles se sentem mais 
seguros e abrem as portas 
de suas residências com 
mais facilidade”, disse 

Daniella Bittencourt, mé-
dica veterinária do CAS.
Junto com os agentes de 
combate a Dengue, os mi-
litares do exército conti-
nuarão esse trabalho até o 
final deste mês de Julho, 
mas os trabalhos da Pre-
feitura de Taubaté conti-
nuam durante o ano todo.

Prefeitura e Exército unem 
forças e combatem a 
Dengue em Taubaté

A Prefeitura de Tauba-
té inaugura no dia 29 de 
julho, o novo escritó-
rio do Emprega Tauba-
té, setor que engloba o 
Balcão de Empregos, 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), 
Ministério do Trabalho e 
Banco do Povo. A nova 
sede ficará em um espa-
ço amplo no piso supe-
rior da Rodoviária Velha. 
Os serviços funcionavam 
provisoriamente no an-
dar térreo do prédio CTI.
Para adequar as insta-
lações de cada setor no 

novo local, o atendimento 
será suspenso no dia 23, 
quinta-feira, retornando 
na próxima semana, dia 
29, quarta-feira, a partir 
das 13h, já em novo local.
Esses serviços fazem a 
intermediação entre em-
pregadores e trabalhado-
res desempregados cap-
tando vagas de trabalho. 
Já o Banco do Povo, atua 
na concessão de crédi-
to (compra de máquinas, 
equipamentos e maté-
ria-prima) e apoio aos 
microempreendedores.
Na atual Administração, 

79.570 pessoas foram aten-
didas pelo Balcão de Em-
pregos, que dá prioridade 
aos moradores de Taubaté, 
sendo que 1.753 pessoas 
conquistaram uma opor-
tunidade de trabalho com 
carteira assinada. Além 
disso, mais de R$ 1 mi-
lhão já foram emprestados 
a pequenos empresários 
através do Banco do Povo.
O atendimento do Empre-
ga Taubaté acontece de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.  Mais informações 
podem ser obtidas através 
do telefone: 12 3621-6043.

Emprega Taubaté inaugura 
nova sede no piso superior 

da Rodoviária Velha


