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Tocha Olímpica estará 
disponível para  

fotos no  
Taubaté Shopping

 Neste sábado das 
16h às 20h, e no domingo, 
das 15h às 19h, os visitan-
tes do Taubaté Shopping 
poderão viver uma experi-
ência única: tirar uma foto 
com uma das tochas que 
recebeu a chama olímpica 
em Taubaté. A passagem 
do revezamento na cidade 
aconteceu na manhã do dia 
27 de julho.
 O espaço “Arena 
Olímpica com o CCAA”, 
organizado pela escola 
de idiomas, contará ain-
da com brincadeiras para 
as crianças e distribuição 
de algodão-doce. As fotos 
tiradas serão postadas na 
fanpage da escola. As atra-
ções são gratuitas e ficarão 
concentradas em frente às 

lojas Pernambucanas.
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-
pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-

vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
 A AD Shopping, 
maior administradora in-
dependente de shopping 
centers do País, está pre-
sente em todas as regi-
ões brasileiras. Com 25 
anos de experiência e 
foco em planejamento, 
comercialização e gestão 
de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio de R$ 5,3 bilhões. 
São mais de 5 mil lojas, 
em 1,9 milhão de m² de 
área construída e 790 mil 
m² de área bruta locável.  
Visite: www.adshopping.
com.br.

A estratégia Saúde da  
Família completa  

um ano em São Bento
 Os primeiros dias 
de Agosto serão sempre 
marcantes para a Secreta-
ria Municipal de Saúde, o 
mês lembra a Implantação 
das 2 Equipes de Saúde da 
Família na Zona Rural em 
2015.
 Neste um ano foi 
uma longa caminhada de 
muito aprendizado, de 
muitas reflexões, desco-
bertas, dúvidas, anseios, 

mas acima de tudo muito 
trabalho e conquistas tanto 
para a população das áreas 
de abrangência como para 
as equipes.
 As equipes tra-
balharam com ações de 
promoção de saúde, pre-
venção, recuperação, re-
abilitação de doenças e 
agravos mais frequentes e 
na manutenção da saúde 
da comunidade.

“As comunidades acolhe-
ram as Equipes de Saúde 
da Família o que possibi-
litou a troca de informa-
ções resultando o bom 
desempenho das Esquipes 
e resolutividade das neces-
sidades da população aten-
dida neste primeiro ano de 
trabalho e que venham os 
próximos anos” diz a Se-
cretária de Saúde Angela 
Maria Azeredo Machado.

Aula Show do chef  
Fogaça é sucesso  

de público em Caraguá

 A Aula Show com 
o renomado chef, Henri-
que Fogaça, foi sucesso 
de público nessa semana. 
Cerca de 1.300 pessoas 
prestigiaram o evento na 
Praça da Cultura, que teve 
área reservada, com mais 
de 900 cadeiras.
 Entre o público 
estavam crianças, adultos, 
profissionais de diversas 
áreas e uma turma de estu-
dantes do curso de cozinha 
e nutrição da Escola Téc-
nica de Caraguá (ETEC). 
No final da apresentação, 
foram sorteadas 10 pesso-
as para degustarem o prato, 
já pronto, e outras 10, para 
fotografarem com o Chef. 
 O evento, que foi 
realizado pelo Governo 
Municipal, por meio da 
Secretaria de Turismo, em 
parceria com a TV Band 
Vale, integra a programa-
ção do Caraguá a Gosto, 
que segue até o dia 4 de 
setembro.
O prefeito Antonio Carlos 
agradeceu a presença de 
todos, ao trabalho da equi-
pe e declarou sua satisfa-
ção com o evento. “Cara-
guá se fortalece a cada dia 

com essas atrações. Torço 
para que ele possa voltar 
nos próximos anos”, co-
memorou.
 Enquanto prepa-
rava a receita, a base de 
peixe e três acompanha-
mentos, Fogaça contou a 
sua trajetória profissional. 
Passou por duas faculda-
des, Arquitetura e Admi-
nistração, antes de se iden-
tificar na Gastronomia. 
Trabalhou também, em um 
banco; teve uma Kombi, 
onde vendia lanches e foi 
estagiário em restaurantes. 
Atualmente, é proprietário 
de três restaurantes e um 
bar.
 Coletiva de im-
prensa – No mesmo dia, 
Fogaça participou de uma 
entrevista com a imprensa, 
na Secretaria de Turismo, 
assim que chegou à cida-
de. Em uma tranquila re-
cepção, os profissionais 
de Comunicação pergun-
taram ao chef o que é ser 
master chef. Henrique de-
clarou que em 15 anos co-
zinhando, com muita de-
dicação, aprendeu que ser 
um chef é gostar e saber 
cozinhar em larga escala, 

trabalhar em boa sintonia 
com a equipe e aprender 
administrar cada detalhe.
  Os profissionais 
solicitaram ao chef uma 
mensagem aos jovens que 
sonham em seguir a car-
reira na cozinha. “É pre-
ciso se dedicar, se superar 
e, acima de tudo, amar e 
sentir muito prazer no que 
faz, como um caminho 
para o sucesso”, declarou.
 Indagado sobre a 
gastronomia no Brasil e a 
forma de ativar o turismo, 
Fogaça destacou que o país 
conta com um cardápio 
rico e diversificado, com 
pratos conhecidos mun-
dialmente. “Quando fala-
mos de comida, atingimos 
a todos, crianças, adultos, 
idosos, todos gostam de 
falar sobre gastronomia e 
mais ainda de comer bem. 
Investir em gastronomia e 
em atendimento, é uma ex-
celente forma de se atrair o 
turista”, frisou.
 Para fidelizar o 
cliente, o chef disse que é 
preciso saber oferecer co-
mida simples a preço justo 
e com um bom atendimen-
to. 

Idosos participam de 
cultivo em horta  

comunitária em Ilhabela

 A Prefeitura de 
Ilhabela, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social,realiza com 
o CRAS(Centro de Re-
ferência de Assistência  
Social)atividades diferen-
tes para estimular os fre-
quentadoresdo Centro de 
Apoio ao Idoso, na Barra 
Velha. Entre as propos-
tas, a horta comunitária 
estimula a formação de 
vínculos e a consequente 

melhora na autoestima, 
também viabiliza a pro-
dução de alimentos, como 
um dos componentes de 
acesso e disponibilidade, 
sendo instrumento e forma 
de ação social.
 Além de propor-
cionar o prazer e o gos-
to de plantar e cultivar, a 
horta é uma opção de la-
zer que contribui para um  
estilo de vida ativo, fa-
tor importante para mini-

mizar as consequências  
biológicas negativas que 
se tornam presentes duran-
te o envelhecimento.
 A distribuição de 
tarefas entre os idosos 
com os cuidados da  horta 
propicia o fortalecimen-
to da relação e de res-
ponsabilidade, para uma  
participação ativa na 
transformação, inclusão e  
autonomia social dos ido-
sos.
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Curiosidades

A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, na China, 
as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, 
viajante italiano, retorna da China trazendo na bagagem histórias de enormes pipas 
que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brincavam com pipas há mais de 
mil anos. Mas advertimos, aproveitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado 
com os fios das redes elétricas e nunca usem cerol.
***
Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a 
simpatia de muitos especialistas. Como o próprio nome diz, a neuróbica defende 
uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a partir do século 20, 
a neuróbica ganhou destaque por apresentar bons resultados. O cérebro é como 
qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o exercitamos, desenvolvemos no-
vas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não fazemos exercícios 
necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória e o racio-
cínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta 
que você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo: não vá ao mercado 
sempre pelo mesmo caminho, altere a mão com que escova os dentes, se vista de 
olhos fechados, converse mais com os outros, resolva revistas de passatempos, leia 
mais, escreva de olhos fechados, etc. Apesar de serem exercícios simples, eles esti-
mulam o cérebro e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

Classificação das pessoas segundo os e-mails que enviam:

On-Line: mal mandamos e a resposta dele já está de volta.
Off-Line: depois de um ano a resposta vem sem referência.
Vale a pena ver de novo: aquele que te manda àqueles e-mails que circulam na In-
ternet há mais de cinqüenta anos como se fosse pela primeira vez e depois de seis 
meses manda de novo.
Madre Teresa: vive mandando e-mails de pessoas com doenças, crianças desapare-
cidas, creches necessitadas, etc.
Nem aí: você manda dez e-mails e ele não te retribui nenhum.
Bin Laden: só manda e-mails bomba ou tem vírus ou não abre.
Fafá de Belém: quando tem que expressar alegria sempre responde ka ka ka ...
Gaucho alegre: prá dizer que está rindo, escreve: rs.
Telegrama: não usa acentos nem pontuações (aq q sb em cd).
Mobral: prissiza voutar pra aufabetisassão.
Lá vem ele: aquele que só se lembra de te mandar e-mails para pedir alguma coisa.
Metrô 18 horas: aquele que os e-mails que você manda pra ele vivem voltando por-
que a caixa postal dele está sempre fechada.
Sem noção: manda no mínimo cem e-mails por dia e fica pensando que você tem 
todo o tempo do mundo pra lê-los.
Ana Paula Arósio: ao invés de te mandar resposta via e-mail, simplesmente te te-
lefona.

Mensagens

Cada dia que passa eu aprendo mais e me torno mais forte. Uma das melhores coi-
sas que fiz, foi parar de correr atrás das pessoas que não estão nem aí pra mim... Eu 
só quero o que for verdadeiro.
***
Lembre-se de que você mesmo é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva 
das elevadas noções que você transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o mais inimigo de suas realizações nobre.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquiteto de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
É você mesmo.
***
Erros do passado, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos, às 
vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas se mostram cerradas 
à necessária renovação! Esquece-te, porém, que a própria sabedoria da vida deter-
mina que o dia se refaça a cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza 
desde a semente singela ao gigante Sol.

Pensamentos, provérbios e citações 

Deve-se ler para fazer perguntas.

Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.

Cada cabeça uma sentença.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperanças.

O tempo é um oceano, mas termina na praia.

Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
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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

Jovens de Ilhabela  
participam de oficina  

“Protagonismo  
Juvenil”

 Prefeitura de Ilha-
bela, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social, promove com o 
CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) diversas oficinas para 
diferentes faixas etárias. 
 Os adolescentes 
participaram recentemen-
teda oficina de Protago-
nismo Juvenil, que teve o 
objetivo estimular a parti-

cipação social na comuni-
dade.
 O Protagonismo 
Juvenil é uma prática edu-
cativa desenvolvida para 
jovens, no qual eles são o 
elemento central e partici-
pam de todas as fases do 
processo educativo, desde 
a elaboração, execução e 
avaliação das ações pro-
postas. Os quatro pilares 
da educação: aprender a 

ser, aprender a conhecer, 
aprender a viver juntos 
e aprender a fazer, são 
princípios definidores da 
estratégia do Projeto, que 
atende prioritariamente os 
beneficiários do Programa 
Ação Jovem. A oficina é 
desenvolvida no Cras e 
também conta com algu-
mas saídas técnicas para 
trabalhar o pertencimento 
do município.
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Produção industrial cresce 
pelo quarto mês  

consecutivo, com  
alta de 1,1%

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou hoje (2) 
dados relevantes sobre a 
produção industrial brasi-
leira que cresceu 1,1% na 
passagem de maio para 
junho. Esta é a quarta alta 
consecutiva do indicador 
nesse tipo de comparação. 
Os números são da Pes-
quisa Industrial Mensal - 
Produção Física (PIM-PF)
As quatro grandes catego-
rias econômicas tiveram 
alta a passagem de maio 
para junho. Na categoria 
bens de capital (máquinas 
e equipamentos) o cres-
cimento foi de 2,1%. As 
demais categorias tive-
ram as seguintes taxas de 

crescimento: bens de con-
sumo semi e não duráveis 
(1,2%), bens de consumo 
duráveis (1,1%) e bens 
intermediários, isto é, os 
insumos industrializados 
para o setor produtivo 
(0,5%).
De das 24 atividades in-
dustriais 18 tiveram alta 
na produção. Os princi-
pais destaques vieram 
dos veículos automotores 
(8,4%), de perfumaria,  
produtos de limpeza e de 
higiene pessoal (4,7%), 
metalurgia (4,7%), con-
fecção de artigos do ves-
tuário (9,8%), artefatos de 
couro e calçados (10,8%), 
produtos farmacêuticos 
(4,4%) e produtos de bor-

racha e de material plásti-
co (2,4%).
Por outro lado, a produção 
teve queda de 6% na com-
paração com junho do ano 
passado, marcando a 28ª 
taxa negativa consecutiva 
nessa comparação. A in-
dústria brasileira também 
acumula quedas de 9,1% 
em 2016 e de 9,8% no pe-
ríodo de 12 meses.
Houve queda em  seis 
atividades industriais na 
produção na passagem 
de maio para junho, com 
destaques para produtos 
alimentícios (-0,7%), be-
bidas (-2,6%), produtos 
derivados do petróleo e 
biocombustíveis (-0,6%) 
e produtos de papel (-2%).

 
Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 39, Termo nº 6346
Faço saber que pretendem se casar GEOVANE BRUNO DA SILVA e GEISIELLY DE FA-
TIMA BENEDITO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 17 
de março de 1994, de profissão operador de máquina, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Avenida da Saudade, nº 277, Centro, nesta cidade, filho de FRANCISCO 
CARLOS DA SILVA, falecido em Tremembé/SP na data de 7 de setembro de 2000 e de 
HELENA FERREIRA LEITE LIMA, de 51 anos, nascida na data de 22 de julho de 1965, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Planaltina/PR. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 24 de dezembro de 1996, de profissão vendedora, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ AUGUSTO DOS 
SANTOS BENEDITO, falecido em Taubaté/SP na data de 13 de agosto de 1999 e de ERO-
TILDES DE FATIMA HERMINELLI, de 47 anos, nascida na data de 18 de janeiro de 1969, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Passa Quatro/MG. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 39, Termo nº 6347
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO COUTO e CLEONICE DE MOU-
RA MARCONDES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 
8 de outubro de 1957, de profissão torneiro mecânico, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 383, Jardim Santana, nesta cidade, filho de 
JOÃO FRANCISCO COUTO FILHO, falecido em Tremembé/SP na data de 23 de agosto 
de 1974 e de DIRCE DE SOUZA COUTO, de 81 anos, nascida na data de 8 de janeiro de 
1935, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de 
Tremembé - SP, nascida em 22 de setembro de 1961, de profissão do lar, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JUVENAL 
MARCONDES, falecido em Tremembé/SP na data de 27 de janeiro de 1970 e de ARACY 
DE MOURA MARCONDES, de 88 anos, nascida na data de 17 de julho de 1928, residente 
e domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Luiz do Paraitinga/SP. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Comércio nacional espera 
queda de 9,4% nas vendas

para o Dia dos Pais

O comércio nacional prevê 
queda de 9,4% nas vendas 
para o Dia dos Pais, come-
morado em 14 de agosto, 
em comparação a mesma 
data no ano passado. A in-
formação é da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC).
Segundo a CNC, a previsão 
de queda nas vendas pode-
rá indicar o pior desempe-
nho do comércio desde o 
início do estudo, em 2004. 
O economista da CNC, 
Fabio Bentes, entende que 
a queda replica, de certa 
forma, o comportamento 
dos negócios nas últimas 
datas comemorativas. “É a 
segunda queda nas vendas 
da data. Na Páscoa foi as-
sim, as vendas caíram pelo 
segundo ano consecutivo; 
no Dia das Mães, no Dia 

dos Namorados, o mesmo. 
O Dia dos Pais não vai ser 
diferente”, prevê o econo-
mista.
De acordo com Bentes, o 
Dia dos Pais movimenta 
principalmente dois seto-
res do varejo: alimenta-
ção (incluindo bebidas) 
e vestuário. E com a alta 
nos preços dos produtos 
nos setores faz com que o 
consumidor pense antes de 
realizar a compra. A que-
da nas vendas deve ser de 
quase 3% no setor de ali-
mentos e 9,5% em vestu-
ários. “O varejo está pas-
sando ainda por uma crise 
muito forte, devido a pre-
ço de alimento muito alto 
e crédito caríssimo. Nos 
últimos 12 meses encer-
rados em junho, a taxa de 
juros ao consumidor bateu 
nove recordes de alta. O 

consumidor está sem di-
nheiro no bolso e tomar 
dinheiro emprestado con-
tinua muito caro”, afirma 
o economista da CNC.
A taxa de juros ao con-
sumidor está em torno de 
71% ao ano e nem mes-
mo o setor de perfumaria 
e cosméticos, que estava 
com bom desempenho, 
espera reação positiva das 
vendas.
O Dia dos Pais é a quar-
ta melhor data para o co-
mércio brasileiro, depois 
do Natal, Dia das Mães 
e Dia da Criança. A data 
representa mais de 6% do 
faturamento mensal do va-
rejo, que contabiliza tam-
bém venda de automóveis 
e material de construção, 
itens que não têm apelo 
com a data. *Com infor-
mações da Agência Brasil
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21º Festival do  
Camarão começa em 

Ilhabela

Volkswagen coloca  
4 mil trabalhadores em 

férias coletivas na  
fábrica de Taubaté

Ilhabela promove, de 19 a 
28 de agosto, o 21º Festi-
val do Camarão, evento 
que já faz parte do calen-
dário oficial do município. 
O festival terá a participa-
ção de mais de 40 restau-
rantes  com pratos típicos 
a preços promocionais e 
ainda  atrações musicais 
variadas. A organização é 
da Associação Comercial 
e Empresaria de Ilhabela 
(ACEI), idealizadora do 
evento desde a primeira 
edição, que prevê ocupa-
ção de 90% na rede hote-
leira da cidade. De acordo 
com os organizadores,  o 
evento começou pequeno 
e aos poucos  ganhou con-
tornos que englobam gas-

A Volkswagen dará férias 
coletiva para 4 mil fun-
cionários da sua fábrica 
em Taubaté a partir de 15 
de agosto. O motivo da 
dispensa é por problemas 
com a fornecedora de pe-
ças Fameq.
Segundo o Sindicato, a 
parada será de 20 dias. 
A Volkswagen passa por 
dificuldades com a for-

tronomia e cultura. Este 
ano, comemora adesão de 
um número ainda maior de 
restaurantes  participantes. 
Além das tradicionais de-
gustações, servidas em 
uma praça de alimenta-
ção de frente para o mar, 
no centro histórico na 
Vila, acontecem eventos 
simultâneos como Cozi-
nha Show, Concurso Chef 
Amador, Cozinha Caiçara, 
Regata do Camarão e a 
presença do Master Chef 
Erick Jacquin. “O even-
to movimenta a cidade na 
baixa temporada. Duran-
te o festival, Ilhabela fica 
em festa e as ruas bastante 
movimentadas. Temos ex-
pectativa de receber 25 mil 

necedora de peças metá-
licas estampadas Fameq, 
do Grupo Prevent. Não é 
a primeira vez que ocorre 
problemas com entrega de 
peças.
Além das férias coletivas, 
a Volkswagen também an-
tecipou folgas previstas 
pelo Programa de Prote-
ção ao Emprego (PPE).
Por conta da parada na 

pessoas ao longo dos dois 
fins de semana de evento”, 
conta o novo presidente da 
ACEI, Wilson Santos.A 
exemplo dos  anos ante-
riores a gastronomia con-
tará com s 25 restaurantes 
participantes do tradicio-
nal Boteco do Camarão, 
que servirão, das 19h à 
meia noite, pratos a preços 
promocionais em mesas 
montadas na praça de ali-
mentação e inclui shows 
musicais com bandas de 
alta qualidade e partici-
pações de artistas locais.
Cada restaurante servirá 
receitas assinadas pelo seu 
respectivo chef e petiscos 
com preços a partir de R$ 
8,00.

produção, a unidade de 
Taubaté produzirá até a 
próxima semana em agos-
to. Nesta semana, a fábri-
ca teve produção parcial e 
maioria dos trabalhadores 
foi dispensada.
A unidade da Volkswagen 
em Taubaté produz os mo-
delos Gol, up! e Voyage, 
empregando cerca de 5 mil 
pessoas.


