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A GAzetA dos Municípios

Balança comercial bate recorde no acumulado 
do ano com saldo de US$ 36,2 bi

CCR promove
blitz educativa

para estudantes da região

Fibria investe em novo for-
mato de transporte de madei-

ra no Vale do Paraíba

O Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Ser-
viços informou ontem que 
a balança comercial brasi-
leira atingiu superávit re-
corde de US$ 3,8 bilhões 
no mês que passou. O sal-
do positivo acumulado no 
ano é de US$ 36,2 bilhões, 
maior resultado para o pe-
ríodo desde o início da sé-
rie histórica, em 1989. Su-
perávit é o resultado entre 
exportações maiores que 
importações.
O resultado é o melhor 
para o mês de setembro 

Alunos e educadores 
das escolas municipais 
das cidades de Arujá,  
Caçapava, Guararema, 
Jacareí e Santa Isabel 
vão participar de mais 
uma blitz educativa do 
Programa Caminhos 
para a Cidadania, em 
São José dos Campos.  
A ação é realizada pela 
CCR NovaDutra que reu-
nirá as crianças na base do 
SOS Usuário da Conces-
sionária, localizada no km 
156 da via Dutra, no senti-
do São Paulo.

A Fibria investe conti-
nuamente em inovações 
que possam maximizar 
a eficiência na operação, 
aumentar a competitivi-
dade e garantir a sustenta-
bilidade do negócio. Com 
essa estratégia, a empresa 
investiu R$ 2 milhões na 
implantação do sistema 
drop&hook para o trans-
porte de madeira, que tem 
somado bons resultados 
operacionais e ambientais.
Esse formato de transporte 
permite o engate e desen-
gate das carretas no cavalo 
mecânico (cabine do mo-
torista). Isso possibilita a 
troca ou agrupamento de 
carretas, transformando 
a operação em diferentes 
modais, como por exem-

desde 2006. Na equipe 
econômica do governo, a 
expectativa é que a balan-
ça encerre 2016 com supe-
rávit entre US$ 45 bilhões 
e US$ 50 bilhões. Caso se 
confirme, pode haver re-
corde em relação ao me-
lhor saldo anual já regis-
trado, em 2006, quando 
a balança fechou positiva 
em US$ 46,4 bilhões.
O Ministério da Indústria 
revelou que o resultado 
positivo de setembro deri-
vou de US$ 15,79 bilhões 
em exportações e US$ 

A ação será realizada das 
8h30 às 11h e das 13h30 
às 16h. A blitz educati-
va é considerada o maior 
programa privado de  
Educação de Trânsito do 
país, que se destaca por 
noções e vivência sobre 
Educação de Trânsito e 
Meio Ambiente aos edu-
cadores da rede municipal 
das 36 cidades às margens 
da via Dutra.
O programa Caminhos 
para a Cidadania no eixo 
da via Dutra já beneficiou 
mais de 1 milhão de crian-

plo: monotrem (cavalo 
mecânico + uma carreta), 
bitrem (cavalo mecânico 
+ duas carretas), tritrem 
(cavalo mecânico + três 
carretas).
A mobilidade dos modais 
(monotrem, bitrem e/ou 
tritrem) proporciona agi-
lidade nas operações de 
carga e descarga, visto 
que basta deixar as carre-
tas carregadas à espera do 
cavalo mecânico, depois 
é só engatar e prosseguir 
viagem.
“A iniciativa modernizou 
ainda mais nossa opera-
ção logística, possibilitou 
ganho de eficiência opera-
cional e redução de custos. 
Também reduziu o con-
sumo de diesel e a emis-

11,987 bilhões em impor-
tações. As vendas externas 
caíram 2,2% sobre setem-
bro de 2015, mas subiram 
1,8% em relação a agosto 
deste ano, segundo o cri-
tério da média diária, que 
mede o valor negociado 
por dia útil.
Houve queda de 9,2% no 
volume diário de negócios 
relativos às compras no 
exterior, na comparação 
com setembro de 2015. Já 
em relação em relação a 
agosto de 2016, as impor-
tações cresceram 2,2%.
No ano, o Brasil expor-
tou US$ 139,4 bilhões, 
ou 4,6% menos que em 
igual período de 2015. 
De janeiro a setembro, o 
país importou US$ 103,2 
bilhões, o que representa 
23,9% menos do que nos 
nove primeiros meses do 
ano passado. Com infor-
mações da Agência Brasil

ças e de 37 mil professo-
res desde 2005. O projeto 
socioeducacional foi elei-
to “o melhor programa de 
responsabilidade social do 
setor em todo o mundo” 
pela International Brid-
ge Tunnel and Turnpike 
Association (IBTTA) - a 
maior e mais importante 
associação internacional 
de concessionárias de ro-
dovias.
“Será mais uma opor-
tunidade para as crian-
ças colocarem em prá-
tica os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula.  
Colocar os alunos em con-
tato com os motoristas 
faz com que possam real-
mente trocar experiências 
e conhecimento, além de 
incentivar os motoristas 
a uma prática mais segu-
ra no trânsito”, comentou 
Carla Fornasaro, gestora 
de Relações Institucionais 
e Sustentabilidade da CCR 
NovaDutra.

são de poluentes, já que 
é possível realizar a mes-
ma operação com menor 
número de caminhões”, 
afirma o gerente de Desen-
volvimento Operacional, 
Marcos César Passos Wi-
chert.
 “Este é, verdadeiramen-
te, um conceito de ruptu-
ra, pensado e desenhado 
para aumentar a eficiência 
do transporte e encarar os 
desafios da região do Vale 
do Paraíba de forma mais 
sustentável”, acrescenta o 
especialista em Logística 
da Fibria, Luciano Apare-
cido Venâncio.
O modelo em questão já 
era utilizado na Unida-
de da Fibria em Jacareí, 
em processos internos, no 
transporte de cavacos (ma-
deira picada), executando 
a operação drop&hook 
para fazer a troca de car-
retas vazias por cheias na 
floresta, e vice e versa, e 
também dentro do pátio 
de madeiras na fábrica. 
Porém, é a primeira vez 
que a Fibria utiliza o sis-
tema para o transporte de 
madeira do campo para a 
planta industrial.

Exposição traz peças 
exclusivas da carreira
de Raul Seixas para 

São José dos Campos

O fã-clube ‘Raul Rock 
Club’ e o site especiali-
zado em música ‘Solta o 
Pause’ realizam em São 
José dos Campos, até o dia 
16 de outubro, a exposição 
“O Início, o meio e o fim”, 
que conta a história da car-
reira de Raul Seixas, em 
um acervo reunindo mais 
de 80 peças. A exposição é 
gratuita e acontece no Vale 
Sul Shopping. As peças 
expostas fazem parte de 
um acervo herdado pelo 
músico e amigo íntimo de 
Raul Seixas, e presidente 
do fã-clube, Sylvio Pas-
sos, que recebeu as peças 
de familiares do músico, 
após sua morte. É a maior 
exposição do músico já re-
alizada. Entre as peças, es-
tão manuscritos de alguns 

clássicos como “Gitã”, 
“Sociedade Alternativa”, 
“Mosca na Sopa” e “Me-
trô Linha 743”. Além das 
letras de músicas, a mostra 
irá levar ao público peças 
pessoais do cantor, como 
o pijama usado por ele 
em sua última coletiva de 
imprensa, sapatos, o pri-
meiro violão (presente de 
sua mãe) e a lendária capa 
usada na capa do disco 
“Krig-Há, Bandolo!”, de 
1973. “O papel do Raul 
Seixas no cenário artístico 
é singular. Foi o primei-
ro cantor e compositor a 
falar de maneira popular, 
direta, sobre temas nada 
populares como metafísi-
ca, filosofia, anarquismo, 
etc. Soube como ninguém 
dar identidade ao rock bra-

sileiro fundindo o ritmo 
americano a elementos 
culturais tipicamente bra-
sileiros”, ressalta Sylvio. 
Dono do acervo, Sylvio 
estará no shopping dia 7 de 
outubro para um bate-papo 
com o jornalista Adriano 
Pereira no local da exposi-
ção e contar um pouco so-
bre sua convivência com 
Raul Seixas. Além disso, 
no fechamento da expo-
sição, a partir das 19h, o 
músico Lon Amorim fará 
uma apresentação gratuita 
com repertório de clássi-
cos do Raul. A exposição 
fica aberta de segunda a 
sábado das 12h às 22h, e 
domingos das 12h às 20h. 
O Vale Sul Shopping fica 
na Av. Andrômeda, 227, 
Jd. Satélite.
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Curiosidades

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mudando o 
planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com isso. O homem 
também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o aquecimento global está 
acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo ho-
mem. Antes mesmo da metade do Século 21, será impossível viver nos continentes 
que atualmente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. 
O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano deve enfrentar. Com 
o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando 
muitos humanos de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, 
muitos cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança de hábito dos 
homens.
***
Uma das principais causas do desaparecimento de animais é o desmatamento. 
Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o habitat natural de 
pássaros, insetos, lagartos e pequenos mamíferos. Sem lugar para viver, essas es-
pécies entram em extinção, prejudicando também outros animais maiores que se 
alimentam deles e causando um grande desequilíbrio ecológico. Os cientistas acre-
ditam que cerca de cem espécies de animais desaparecem todos os dias por causa do 
desmatamento das florestas. O principal motivo para que o desmatamento ocorra é 
a falta de planejamento urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano 
tem. Só na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados to-
dos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, também cau-
sa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de desastres ambientais, 
como: tsunamis e aquecimento global, prejudicando irreversivelmente a natureza e, 
conseqüentemente, o ser humano.

Humor

Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outo-
no, a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não 
aproveitou o Sol, da brisa suave dos fins das tardes e nem brindou com os amigos, 
ao final do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu so-
brenome “Sempre”. Enquanto isso a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de 
amigos, nos bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou 
durante todo o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu pra valer, sem pensar no 
inverno que estava pra vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o 
inverno que estava chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em 
sua singela toca cheia de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora 
da toca. Quando abriu a porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua 
amiga cigarra estava dentro de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco 
de Visom. E a cigarra disse para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da 
minha toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinhei-
ro para comprar essa Ferrari, seu casaco de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. 
A propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula origi-
nal), manda ele ir “catar lata”.

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si mesma. 
Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com alguém rico, ficam 
controlando e arrumam as maiores ciladas para afastá-los de pessoas indesejadas, 
sempre com a desculpa de querer o melhor para seus filhos. Dizem os psicólogos 
que essas atitudes traduzem muito um casamento mal resolvido, frustrações e o 
desamor por seus semelhantes, isto é apenas uma justificativa para só querendo 
poupar os filhos das desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a 
felicidade é o mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas 
nem sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam inven-
tando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente dizem: Quem 
ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o que elas consideram sua 
propriedade: seus filhos. Muitas explicam que querem poupá-los das dificuldades e 
por isso exercem algum controle quando acham que seus filhos não têm maturidade 
necessária para agirem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma 
autoritária porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro 
interesse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a vida 
e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes ao invés de fi-
carem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas amizades e descubram 
um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Apresse-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.

Que seja feita a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.

Na natureza, dá-se mais valor ao que é e não ao que deveria ser.

O melhor movimento feminino continua sendo o dos quadris.

Quando a mãe não sabe negar, a criança não saberá dizer sim.
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EXPEDIENTE 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.

Policiais militares
salvam bebê engasgado 

em São Jose dos Campos

Lorena promove ações no 
mês da conscientização 

do câncer de mama

Policiais militares ti-
veram atuação decisi-
va no salvamento de um  
bebê de um ano e dois 
meses em São José dos 
Campos. O fato ocor-
reu na segunda-feira (3)  
à noite, no bairro Jardim 
Telespark, região norte de 
São José dos Campos.
De acordo com a polí-
cia, uma equipe passa-

Lorena aderiu ao movi-
mento mundial de mobi-
lização de prevenção ao 
câncer de mama. O Fun-
do Social de Solidarieda-
de (Fulor) e a Secretaria 
de Saúde do município 
promoverão no próximo 
sábado (8) ações alusivas 
ao ‘Outubro Rosa’. A pro-
gramação acontecerá das 
8h ás 12h, no Ambulatório 
Médico de Especialidade 
II (Inamps), situado na 
Rua Erendy Novaes Fer-
reira, 22 – Centro.
De acordo com a secreta-
ria, a população poderá se 
servir de exames de mama 
e papanicolau. Importante 

va pelo local quando os 
soldados foram abor-
dados por uma mulher  
desesperada que pedia 
ajuda para seu filho. A 
criança teria se engas-
gado com uma bolacha.  
Os policiais se encami-
nharam então até a casa de 
Kathrein, mãe da criança, 
que naquele momento es-
tava desacordada.

ressaltar que, para parti-
cipar, é necessária a apre-
sentação do cartão SUS. 
As mulheres também po-
derão fazer aferição de 
pressão arterial, glicemia, 
testes rápidos de HIV, sí-
filis, hepatites virais, entre 
outras atividades.
O Fundo Social de Soli-
dariedade também estará 
com atividades de bem es-
tar para as mulheres, com 
cabeleireiros e manicures 
atendendo até as 12h. His-
tória do Outubro Rosa - O 
movimento popular inter-
nacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa é co-
memorado em todo o mun-

Após o procedimento pa-
drão de primeiros socorros 
à pequena vítima, o menino 
reagiu e voltou a respirar.  
Em seguida, a equipe poli-
cial encaminhou a criança 
ao Unidade de Pronto-A-
tendimento (UPA) do Alto 
da Ponte para o atendi-
mento especializado. O 
bebê teve alta na manhã de 
ontem (4).

do. O nome remete à cor 
do laço rosa que simboli-
za, mundialmente, a luta 
contra o câncer de mama 
e estimula a participação 
da população, empresas e 
entidades.  A história do 
Outubro Rosa remonta à 
última década do século 
20, nos Estados Unidos, 
quando o laço cor-de-rosa, 
foi lançado pela Fundação 
Susan G. Komen for the 
Cure e distribuído aos par-
ticipantes da primeira Cor-
rida pela Cura, realizada 
em Nova York, em 1990 
e, desde então, promovi-
da anualmente na cidade 
(www.komen.org).
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 69, Termo nº 6407
Faço saber que pretendem se casar GIL DE OLIVEIRA e SUELI DA CON-
CEIÇÃO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, 
incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, 
nascido em 11 de setembro de 1955, de profissão aposentado, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado Rua João Couto, nº 104, Terras de Benvirá, 
nesta cidade, filho de CHERUBIM DE OLIVEIRA, falecido em Taubaté/SP na 
data de 23 de julho de 2001 e de OLGA MARIA TAINO DE OLIVEIRA, faleci-
da em Taubaté/SP na data de 14 de abril de 1994. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 19 de março de 1966, de profissão lider de produção, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
DOMINGOS CORREIA DA CONCEIÇÃO, falecido em Taubaté/SP na data 
de 8 de julho de 2009 e de MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO, de 70 
anos, nascida na data de 4 de agosto de 1946, residente e domiciliada Taubaté/
SP, natural de Taubaté/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. 

Procon-SP leva atendimento e orientação a consumidores 
de São Sebastião e Ilhabela

Dando continuidade as ações 
de atendimento itinerante a 
consumidores com dívidas e 
dúvidas e, também, sobre di-
reitos do consumidor, a Fun-
dação Procon-SP, órgão vin-
culado à Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania do 
Governo do Estado de São 
Paulo, leva seu micro-ônibus 
para as cidades de São Se-
bastião (3 e 4/10) e Ilhabela 
(5/10), para realizar atendi-

mento gratuito à população, 
consumidores com dúvidas e 
dívidas vão receber orienta-
ção dos especialistas.
A cada semana a unidade mó-
vel do Procon-SP leva seus 
especialistas às ruas em uma 
localidade diferente. O aten-
dimento foca em especial os 
consumidores que tenham 
comprometido mais do que 
30% do seu orçamento com 
dívidas, que podem se ins-

crever no programa do Pro-
con-SP e obter ajuda para re-
negociar suas dívidas e sair do 
vermelho. Veja mais sobre o 
Programa de Apoio ao Supe-
rendividado aqui.
Desde agosto de 2015 a pro-
cura por atendimento do pro-
grama de apoio ao superen-
dividado aumentou 400%, 
consumidores com dívidas 
que comprometem até 80% 
dos seus salários têm conse-

guido renegociar os pagamen-
tos para 30% do seu rendi-
mento, o que é recomendado 
para a sua saúde financeira. O 
Brasil além da oferta de crédi-
to fácil tem as mais altas taxas 
de juros do mundo.
O chefe de gabinete da Fun-
dação Procon-SP, o advogado 
Carlos Alberto Estracine, es-
tará à disposição para entre-
vista e visita às redações para 
falar da ação de atendimento e 

de fiscalização em lojas (Dia 
das Crianças) e Postos de 
Combustíveis.
Serviço: Atendimento e orien-
tação aos consumidores
São Sebastião: Terça e quarta-
feira, dia 3 e 4 de outubro, das 
9h às 16h
Praça de Eventos na rua da 
Praia: Av. Altino Arantes
Ilha Bela: Quinta-feira, dia 5 
de outubro, das 9h às 16h
Praça Alan Kardec 

Senac Taubaté abre
inscrições para cursos
na área de Gastronomia

e Meio Ambiente

O Senac Taubaté está com 
inscrições para cursos li-
vres com início em outu-
bro de 2016. Os cursos são 
na área de Gastronomia e 
Meio Ambiente. Veja os 
detalhes:
Gastronomia
Atuação do Consultor na 

Área de Segurança dos 
Alimentos
Este curso possibilita ao 
aluno a se aperfeiçoar para 
a realização de consultoria 
na área de segurança dos 
alimentos.
Data: 8/10 a 17/12
Horário: das 9h30 às 

13h30; sábado
Meio Ambiente
Legislação Ambiental
O curso aperfeiçoa pro-
fissionais para atu-
arem em equipes  
multidisciplinares, gerin-
do aspectos da legislação 
ambiental nas mais diver-
sas situações para adequá
-las aos padrões ambien-
tais oficiais.
Data: 10/10 a 7/12
Horário: das 19 às 22 ho-
ras; segunda e quarta-feira
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.sp.se-
nac.br/taubate ou pelo te-
lefone (12) 2125-6099. O 
Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
202 - Jardim Eulália.

Volkswagen anuncia recall de modelos Gol, Saveiro, Voyage e up!

A Volkswagen do Brasil 
anunciou nesta quarta-
feira (5) o recall dos mo-

delos Gol, Voyage, up! e 
Saveiro, por conta de um 
defeito no airbag do pas-
sageiro, que pode não abrir 
corretamente em caso de 
colisão frontal. Segundo 
a Volkswagen, aconteceu 
uma falha no processo de 
montagem de gerador de 
gás do airbag do passa-
geiro, que é realizado pela 
empresa ARC Automotive.

Ao todo, são 548 veículos 
com problemas e todos os 
proprietários serão avisa-
dos pela Volkswagen via 
carta. Os carros com pro-
blemas foram produzidos 
entre 16 de novembro de 
2015 e 24 de fevereiro de 
2016. Os chassis envol-
vidos são: Gol (2017) - 
HT000049 e HT000104 
Saveiro (2017) - 

HP000585 
Up! (2016) - De GT536428 
até GT544666 
Voyage (2017) - 
HT000048, HT000053, 
HT000059 e HT000067 
Para mais informações, 
o proprietário do veículo 
devem ligar para a cen-
tral de relacionamento da 
Volkswagen pelo número 
0800 019 8866.
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Greve dos bancários completa 
30 dias e é a maior paralisação

desde 2004

Produção industrial tem 
queda de 3,8% entre 

julho e agosto, aponta 
IBGE

Dia das Crianças terá 
parque de brinquedos 
infláveis em Taubaté

Pindamonhangaba recebe
Teatro Portátil com

apresentações gratuitas

A greve dos bancários 
completa 30 dias nesta 
quarta-feira (5), igualan-
do a maior paralisação já 
realizada pela categoria, 
em 2004, quando houve a 
primeira campanha nacio-
nal unificada entre funcio-
nários bancos públicos e 
privados.
A negociação entre sindi-
catos e Fenaban (Federa-
ção Nacional dos Bancos) 
teve início em 9 de agosto 
e, após cinco rodadas, não 
houve acordo para índice 
de reajuste e demais rei-
vindicações. Após assem-
bleias realizadas em todo 
país, no dia 1º de setembro 
a proposta da Fenaban foi 
rejeitada e a greve teve iní-
cio no dia 6 de setembro. 
Desde então, as duas par-
tes se reuniram cinco ve-
zes, sem conseguir chegar 
a um acordo. A última reu-
nião entre sindicatos e Fe-
naban  aconteceu no dia 28 
de setembro e uma assem-
bleia realizada na segunda 
(3), decidiu manter a greve 
por tempo indeterminado.
Segundo a Confedera-
ção dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT), 13.104 agên-
cias e 44 centros adminis-
trativos estavam fechadas 
até ontem, representando 
55% do total de agências 

A produção industrial teve 
queda de 3,8% entre ju-
lho e agosto deste ano, de 
acordo com dados da Pes-
quisa Industrial Mensal, 
divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) nesta 
terça-feira (4). Essa foi a 
queda mais intensa desde 
janeiro de 2012 (-4,9%), 
e também a primeira que-
da do indicador depois de 
cinco meses de alta neste 
tipo de comparação.
A indústria também teve 
resultados negativos na 
média móvel trimestral 
(-0,7%), na compara-

As atividades do Dia 
das Crianças em Tauba-
té começaram mais cedo. 
De 29 de setembro a 16 
de outubro, o Taubaté  
Shopping apresenta o Park 
Kids, um evento totalmen-
te gratuito, voltado para 
crianças de 3 a 12 anos. 
No local, a garotada pode-
rá desfrutar gratuitamente 
de atrações como tobogã, 
escalada, escorregador e 
pula-pula.

Pindamonhangaba rece-
berá no dia 17 de outubro 
(segunda-feira), para apre-
sentação única, o espetá-
culo “A Última Árvore”, 
no Teatro Portátil, uma 
estrutura inflável da com-
panhia teatral Pia Fraus. 
O espetáculo terá entra-
da franca, com sessões às 
9h, 10h, 14h e às 15h, no 
CEU das Artes do Vale das 
Acácias. Logo ao entrar na 
estrutura, o público em-
barca numa viagem para 
outro universo, provocan-
do um mergulho profundo 
na história de uma árvore 
na floresta. A sala de tea-
tro itinerante é montada 
rapidamente, em locais 
inusitados. O Teatro Por-
tátil apresenta de forma 
lúdica um mundo paralelo 
e mágico em quatro ses-
sões diárias gratuitamente, 
num clima intimista entre 
o público e o espetáculo, 
trazendo uma relação pró-
xima com as pessoas pre-

de todo o Brasil. Durante 
todo o período de greve, o 
autoatendimento continua 
funcionando normalmen-
te.
“Não podemos aceitar 
que no primeiro semestre 
de 2016, 60% das nego-
ciações em setores menos 
rentáveis do que os bancos 
conquistaram ganhos reais 
de salários ou reposição 
da inflação. E os trabalha-
dores do setor mais rico 
do país sejam submetidos 
a perdas salariais. A gre-
ve dos bancários já dura 
30 dias e seguirá firme na 
luta por reajuste salarial e 
melhores condições de tra-
balho, o que favorece não 
só a categoria, mas toda a 
sociedade”, disse Juvan-
dia Moreira, presidente do 
Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e 
região e uma das coorde-
nadoras do Comando Na-
cional dos Bancários.
A Fenaban informou em 
nota que apresentou três 
propostas aos sindicatos, 
sendo a mais recente na 
última quarta-feira (28), 
oferecendo aumento no 
abono para R$ 3.500,00, 
mais de 7% de reajuste 
salarial, extensivo aos be-
nefícios. Também propôs 
que a Convenção tenha 
duração de dois anos, com 

ção com agosto de 2015 
(-5,2%), no acumulado do 
ano (-8,2%) e no acumula-
do de 12 meses (-9,3%).
Na comparação de agosto 
de 2016 com 2015, houve 
quedas em três das quatro 
grandes categorias econô-
micas: bens intermediários 
(-4,3%), bens de consumo 
duráveis (-9,3%) e bens de 
consumo semi e não durá-
veis (-0,9%). Já os bens de 
capital, que são máquinas 
e equipamentos, tiveram 
crescimento de 0,4%.
De 24 atividades indus-
triais avaliadas na pesqui-
sa, apenas duas tiveram 

De acordo com a assesso-
ria do Taubaté Shopping, 
as crianças merecem 
muito mais do que ape-
nas um dia para homena-
geá-las. Sendo assim, o  
Dia das Crianças come-
çou bem mais cedo no 
centro de compras. A atra-
ção, montada na Praça de 
Eventos conta com quatro 
infláveis gigantes - tobo-
gã, escalada, escorregador 
e pula-pula -, que funcio-

sentes, onde os bonecos e 
materiais de pequenas pro-
porções são manipulados 
por dois atores, que des-
pertam a imaginação das 
crianças. O projeto passará 
por 20 cidades em todo o 
estado de São Paulo, nos 
principais pontos, entre 
parques, praças, feiras e es-
colas, com apresentações 
até o final do mês de no-
vembro de 2016. O projeto 
é financiado pelo ProAC - 
ICMS (Programa de Ação 
Cultural), lei de incenti-
vo à cultura do Governo 
do Estado de São Paulo e 
tem o apoio da Gerdau. A 
peça: “A Última Árvore” 
gira em torno de uma sel-
va. A história penetra um 
olhar reflexivo sobre um 
assunto muito pertinente: 
o meio ambiente e a preo-
cupação com a sustentabi-
lidade, propondo ideias de 
integração entre o verde e 
o urbano.
O público conhecerá um 

a garantia de reajuste pela 
inflação acumulada e mais 
0,5% de aumento real para 
2017. De acordo com a Fe-
naban, ainda não há data 
para a próxima reunião.
Reinvindicações
Os trabalhadores reivindi-
cam reajuste de 14,78%, 
sendo 5% de aumento real, 
considerando inflação de 
9,31%; participação nos 
lucros e resultados (PLR) 
de três salários acrescidos 
de R$ 8.317,90; piso no 
valor do salário-mínimo 
do Dieese (R$ 3.940,24), 
e vales alimentação, refei-
ção, e auxílio-creche no 
valor do salário-mínimo 
nacional (R$ 880). Tam-
bém é pedido décimo-
quarto salário, fim das me-
tas abusivas e do assédio 
moral.
Atualmente, os bancá-
rios recebem piso de R$ 
1.976,10 e R$ 2.669,45, 
no caso dos funcionários 
que trabalham no caixa ou 
tesouraria). A participação 
nos lucros e resultados é 
90% do salário acrescido 
de R$ 2.021,79 e parcela 
adicional de 2,2% do lucro 
líquido dividido linear-
mente entre os trabalhado-
res, podendo chegar a R$ 
4. 043,58, e o auxílio-re-
feição é de R$ 29,64 por 
dia.

crescimento nesse tipo 
de comparativo: produtos 
farmacoquímicos e farma-
cêuticos (8,3%) e produtos 
de metal (1%). O setor de 
couro, artigos de viagem e 
calçados manteve-se está-
vel.
As outras 21 atividades 
da indústria avaliadas ti-
veram queda. Os números 
mais impactantes são no 
setor alimentícios (-8%), 
veículos automotores 
(-10,4%), indústrias extra-
tivas (-1,8%) e produtos 
derivados do petróleo e 
biocombustíveis (-1,9%). 
*Fonte: Agência Brasil

nam todos os dias, das 14h 
às 21h. Além disso, mesas 
de desenho e jogos ficarão 
disponíveis para demais 
atividades.
Por fim, as crianças des-
frutarão ainda de muito al-
godão-doce, que serão dis-
tribuídos gratuitamente. 
Todas as atividades serão 
desenvolvidas em parceria 
com a escola de idiomas 
CCAA e com o Colégio 
Basic.

conto envolvente sobre a 
natureza, animais, índios, 
camponeses, chegando até 
a sociedade moderna, so-
bretudo o crescimento da 
cidade, em que “A Última 
Árvore” assiste a floresta 
sendo engolida pela cida-
de. Cena muito conhecida 
e vivenciada em cidades 
do interior, onde é mais fá-
cil encontrar, visualmente, 
a interferência da cidade 
sobre a natureza.
O espetáculo é fruto da 
linha de pesquisa da Pia 
Fraus, que atua há 32 anos 
com teatro de bonecos, 
circulando pelo Brasil e 
mundo, apresentando uma 
mixagem de linguagens 
artísticas entre teatro, dan-
ça, teatro de bonecos e 
de máscaras, circo e artes 
plásticas.
Cada sessão tem capaci-
dade para 100 pessoas. 
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, 
355, Vale das Acácias.


