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A GAzetA dos Municípios

Funvic Taubaté bate o 
Sesi por 3 a 1 e mantém 

topo no Paulista

Tamoios será interditada 
no trecho de Serra para 

passagem de carga
excedente nesta terça

Trabalhadores da
General Motors e Avibras 

aprovam reajuste
de 9,62%

A equipe de vôlei mas-
culino da Funvic Taubaté 
derrotou na noite de on-
tem (24) a representação 
paulistana do Sesi SP), por 
3 sets a 1 em confronto 
válido pela última rodada 
do Campeonato Paulista. 
Com o triunfo obtido, o 
sexteto taubateano fechou 
a primeira fase do campe-
onato em 1º lugar.
O resultado, que garantiu 
a equipe do time do Vale 
do Paraíba na primeira co-
locação isolada na fase de 
classificação, quase levou 
a torcida à loucura no gi-
násio do Abaeté, com as 
arquibancadas completa-
mente tomadas. A lideran-
ça dá ao time taubateano o 
direito de decidir os playo-

A Concessionária Tamoios 
informa aos usuários da 
Rodovia dos Tamoios 
(SP-099) que, na próxima 
terça-feira (27/09), entre 
1h e 5h da manhã, a pis-
ta no trecho de Serra (do 
km 68 ao km 80,6) estará 
totalmente interditada nos 
dois sentidos de tráfego, 
para a passagem de veícu-
los que transportam cargas 
excedentes (com grandes 
dimensões). Para evitar 
transtornos,este trecho da 
Rodovia dos Tamoios não 
deve ser utilizado durante 

Os metalúrgicos da Avi-
bras, em Jacareí, e da 
General Motors, em São 
José dos Campos, terão 
reajuste salarial de 9,62%. 
As propostas foram apro-
vadas pelos trabalhadores 
na sexta-feira (23), em 
assembleias nas fábricas. 
O índice equivale à infla-
ção do período (setembro 
de 2015 a agosto de 2016) 
pelo INPC.
Os trabalhadores da GM 
também conquistaram re-
ajuste de 14,97% no piso 
salarial e a renovação de 
todas as cláusulas sociais, 

ffs em casa.
Foi um grande duelo dos 
campeões olímpicos. Em 
quadra, Wallace e Éder 
(Lucarelli ainda se re-
cupera de lesão) pela 
Funvic Taubaté e pelo 
lado do Sesi SP Bruni-
nho, Lucão e Serginho.  
Empurrada pela torcida, a 
Funvic Taubaté venceu o 
1º set por 25 x 23. Os do-
nos da casa vieram mais 
agressivos ainda no segun-
do set e depois de abrirem 
boa vantagem, venceram 
por 25 x 16.
Mais concentrada no ter-
ceiro set, a equipe da ca-
pital paulista largou na 
frente, abrindo quatro pon-
tos, mas a Funvic Taubaté 
reagiu, buscou o placar e 

a interdição.
Caso haja necessidade ex-
trema de deslocamento du-
rante período, os usuários 
terão como opções as ro-
dovias SP-098 - Paulo Ro-
lim Loureiro (Mogi/Ber-
tioga) e SP-125 - Oswaldo 
Cruz (Taubaté/Ubatuba).
A equipe da Concessio-
nária Tamoios realizará a 
operação de passagem das 
cargas em conjunto com 
a Polícia Militar Rodovi-
ária. A ação será coorde-
nada com a transportadora 
Transdata.

inclusive a que garante 
estabilidade no emprego 
para trabalhadores lesio-
nados.
O reajuste de 9,62% 
será aplicado aos salá-
rios de até R$ 9.500.  
Acima disso, será incorpo-
rado um valor fixo de R$ 
913.
Na Avibras, os metalúrgi-
cos também conquistaram 
reajuste de 16% do piso sa-
larial e abono de R$ 2 mil. 
O piso passará de R$ 1.794 
para R$ 2.081.O abono 
será pago em duas parce-
las de R$ 1.000, junto com 

empatou em 17 x 17. Tro-
cando pontos até o fim, as 
equipes buscaram a vitó-
ria, mas com uma arranca-
da final o Sesi SP venceu o 
set por 25 x 22, forçando o 
quarto set.
Para não permitir ao Sesi 
levar o jogo para o tié bra-
ck, a Funvic Taubaté qen-
trou no quarto set disposta 
a fechar o jogo. Concentra-
do e forçando mais o saque,  
o time do Vale conseguiu 
impor um ritmo melhor 
que os visitantes e acabou 
fechando o set em 25 x 22 
e o jogo em 3x1.
O próximo jogo da Fun-
vic Taubaté ainda não tem 
a definição do adversário, 
mas a data será 08 de ou-
tubro.

As cargas possuem licença 
expedida pelo DER (De-
partamento de Estradas de 
Rodagem) e autorização da  
Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito e De-
fesa Civil de Caraguatatu-
ba e pela Divisão de Tráfe-
go de São Sebastião.
Em caso da necessi-
dade de passagem de 
veículos em emergên-
cia no trecho durante a  
operação, será colocado 
em prática um plano de 
contingência para garantir 
o deslocamento.

a PLR. O Sindicato conti-
nua em negociação com a  
Avibras para reajuste de 
benefícios e ampliação das 
cláusulas sociais.
No início de setem-
bro, os metalúrgicos da 
Avibras conseguiram  
fechar um acordo que limi-
tou o número de demissões 
programadas pela empresa 
e garantiu estabilidade de 
120 dias para quem ficou 
na fábrica.
A GM de São José dos 
Campos possui cerca de 
4.500 trabalhadores e a 
Avibras, 1.900.

Senai realiza feira de 
profissões em Taubaté

O Senai realiza, entre os 
dias 26 e 30 de setembro, 
uma feira de profissões 
com diversas atrações, 
proporcionando ao públi-
co acesso a muito conheci-
mento relacionado a diver-
sos setores do mercado. A 
feira acontece no Taubaté 
Shopping.

Um estande foi montado 
para apresentar as seis áre-
as de aprendizado do Se-
nai: Formação Inicial Con-
tinuada, Aprendizagem 
Industrial, Curso Técnico, 
Curso Superior, Pós-Gra-
duação e Relacionamento 
com a Indústria. O atendi-
mento ao público no local 

acontecerá das 10h às 22h, 
com a participação de pro-
fessores e consultores da 
instituição de ensino.
Com o intuito de aproxi-
mar o público do Senai, 
peças desenvolvidas pe-
los alunos da instituição, 
como motores estacioná-
rios e projetos pensados 
para a inclusão de defi-
cientes serão algumas das 
atrações disponibilizadas. 
O evento também terá 
distribuição de folders, 
estandes de livros e brin-
cadeiras – como a ‘nervo 
teste’– e distribuição de 
brindes.  Além disso, está 
programado para terça e 
sexta, às 19h, um show 
da banda Musical Senai 
Taubaté, formada por alu-
nos da escola.
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Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode ser um 
fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos ossos. Alguns 
deles merecem especial atenção, pois são componentes chaves para o processo, 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O cálcio está presente nos leites, queijos, 
iogurtes, brócolis, couve-manteiga, soja, tofu, feijões, peixes (lambari, manjuba, 
pescada e sardinha), gergelim, sementes de chia, farinha de amaranto e quinua. 
O magnésio está presente nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas 
verduras escuras. A principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na 
dieta é encontrada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), no fígado 
bovino, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estudos 
recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia positivamente 
a formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre de intolerância à lactose, 
deve evitar ingerir leites e seus derivados. Então, como proceder nesses casos? Para 
essas pessoas a alternativa é buscar outros alimentos, como pescados, alimento so-
lúvel à base de soja, grãos de soja, tofu, couve-manteiga, brócolis, feijões, sementes 
de chia, quinua, além de evitar alimentos que impedem a absorção desse mineral, 
como o excesso de fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas indus-
trializadas, como os refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos 
e iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Uma loira, em casa, falando rapidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, 
banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha a atitude dela e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, explica:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente lhe chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Pergunta o hóspede.
- Por que vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do trampolim 
da piscina, o senhor é o único caso.
***
O médico implanta duas orelhas em um paciente que ficou sem as orelhas devido 
a um acidente. Pouco tempo depois, o transplantado volta para uma nova consulta 
e diz:
- Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta: O senhor implantou em mim orelhas de 
alguma loura?
O médico, surpreso, pergunta:
- Como é que o senhor soube disso?
E o paciente se explica:
- É porque eu ouço tudo, mas não consigo entender nada!

Mensagens

Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, sentindo-se 
feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de pessoas “pra cima” e 
que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo e não deixe que 
pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus objetivos. Você encon-
trará obstáculos no caminho, mantenha o foco na recompensa e evite se aborrecer 
por pequenos problemas. Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. 
Agradeça um colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça 
por ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo para você e para as coi-
sas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, alterar a rotina 
lhe trará novas energias. Tenha uma clara divisão entre o trabalho e o tempo livre 
e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. Mantenha contato com 
as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando recebeu uma ligação inespera-
da de alguém. Envie um email para alguém ou ligue para parentes e amigos para 
simplesmente dizer “oi”. Seja criativo, encontre uma atividade na qual você possa 
extravasar sua criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda com pregui-
ça no fim de semana, se reservar um tempo para atividades criativas você será feliz 
e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem você 
possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou tentar resolver seus 
problemas. Ele o escutará porque ele sabe que você fará o mesmo com ele. Perdoe, 
talvez seja a hora de perdoar alguém, ou você mesmo, por algo que foi feito ou dito. 
Recupere o controle sobre sua felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, 
escreva seus sonhos e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais 
focalizará suas energias. Seja feliz, enfim, faça como que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos positivos e os 
bons momentos a vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Caráter, tai uma coisa que não se compra.

Eu penso que em nossa vida é útil nunca se esconder de nada.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.

Todos nascemos loucos, mais alguns continuam sempre assim.
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Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
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tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
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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.

Mini pista de trânsito é sensação 
no Santuário Nacional de Aparecida

A programação da Sema-
na de Trânsito promovida 
em Aparecida foi o grande 
destaque na manhã desta 
terça-feira com uma mini 
pista de trânsito. A novi-
dade foi a grande sensa-
ção para crianças e adultos 
no Santuário Nacional. O 
projeto conta com apoio 
da Secretaria de Educação 
e dos Bondinhos Aéreos 
BonTur e Museu de Cera.
Na marquise do centro de 
Apoio ao Romeiro, a estru-
tura foi montada durante a 
programação da Semana 

de Trânsito do Santuário 
e faz parte das atividades 
para as crianças da rede 
Municipal de Ensino. Di-
ferentes turmas de alunos 
entre 9 e 11 anos passa-
rão por orientações com a 
Polícia Militar e a Polícia 
Rodoviária Federal, bem 
como vão fazer na práti-
ca, tudo o que aprende-
ram coim as autoridades 
de trânsito. As atividades 
acontecem pela manhã e à 
tarde, com distribuição de 
material informativo nas 
praças de pedágio de Mo-

reira César e para os mo-
toristas que entram e saem 
do Santuário Nacional 
neste período. Também 
haverá ações de orientação 
a motoristas que se utili-
zam do espaço da Sala dos 
Motoristas no Santuário, 
pela Polícia Rodoviária 
Federal, além de distribui-
ção de ‘quebra-sol’ a este 
público e palestra no últi-
mo dia da programação.
Com o como tema “Eu 
sou mais um por um trân-
sito mais seguro” , o pro-
jeto Semana Nacional de 
Trânsito acontece entre os 
dias 19 e 23 de setembro, é 
uma realização do Santuá-
rio Nacional de Aparecida 
em parceria com as polí-
cias Militar, Rodoviária 
Federal, CCR NovaDutra 
e Secretaria Municipal de 
Educação de Aparecida. 
Vale lembrar que a progra-
mação está em consonân-
cia com as ações do DE-
NATRAM (Departamento 
Nacional de Trânsito) em 
todo o Brasil. Com infor-
mações do Santuário Na-
cional 

Inscrições para o Programa 
de Estágio da Novelis se
encerram nesta semana

Os estudantes interessa-
dos em se inscrever para 
o Programa de Estágio da 
Novelis para 2017 tem até 
o dia 30 de setembro para 
realizar o cadastro. A em-
presa oferecerá 25 vagas, 
sendo 16 vagas apenas 
para Pindamonhangaba, as 
outras são para as cidades 
de Santo André e São Pau-
lo. A inscrição pode ser 
feita pelo site www.ciclo-
novelis.com.br.
As vagas são para as áreas 
de Administração, Ciên-
cias Contábeis, Ciência da 
Computação, Economia, 
Engenharia, Jornalismo, 
Publicidade e Propagan-
da, Relações Públicas e 
Tecnologia em Metalur-
gia, Processos, Produção e 
Química.
Para se candidatar, a pes-
soa deve ter formação pre-
vista entre dezembro de 
2017 e dezembro de 2018, 
inglês intermediário, co-
nhecimentos de informá-

tica e estudar no período 
noturno. O estágio terá 
entre 1 e 2 anos, e nesse 
período o estudante terá 
oportunidade de atuar com 
profissionais de diferentes 
áreas e participar do de-
senvolvimento de projetos 
na empresa.
O diferencial do programa 
de estágio da Novelis é 
que possui um plano de in-
tegração e workshops para 
desenvolvimento de com-
petências e entendimento 
dos negócios da compa-
nhia. Durante o estágio, 
cada participante deverá 
elaborar um projeto que 
contribua diretamente para 
a empresa e que possa ser 
implantado em sua área de 
atuação.
O estágio oferecerá bol-
sa-auxílio além de benefí-
cios como seguro de vida, 
assistência médica e odon-
tológica, vale refeição (ou 
restaurante no local) e vale 
transporte.

O processo seletivo será 
realizado em parceria com 
a recrutadora Viva Talen-
tos. No mês de outubro, 
serão promovidas dinâmi-
cas de grupo, entrevistas 
presenciais e os resultados 
serão divulgados até o iní-
cio de dezembro.
Veja as vagas para Pinda-
monhangaba:
- Administração;
- Bioquímica;
- Ciências Contábeis;
- Economia;
- Engenharia (de Automa-
ção, de Materiais, de Pro-
dução, Elétrica, Industrial, 
Mecânica, Metalúrgica, 
Química);
- Jornalismo;
- Publicidade e Propagan-
da;
- Relações Públicas;
- Tecnólogo em Processos;
- Tecnólogo em Processos 
Metalúrgicos;
- Tecnólogo em Processos 
Químicos;
- Tecnólogo em Produção.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 64, Termo nº 6397
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ WILSON DE JESUS DA SILVA e ÉRICA FER-
NANDES ALVES, 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 25 de 
maio de 1992, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
Rua Quatro, nº 464, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de JOSÉ PEREIRA DA SILVA e 
de MARIA MADALENA DE JESUS, ambos de dados ignorados. Ela é natural de Taubaté 
- SP, nascida em 25 de julho de 1998, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ ALVES, falecido em São José 
dos Campos/SP na data de 18 de junho de 2015 e de ROSA MARIA FERNANDES, de 55 
anos, nascida na data de 2 de outubro de 1960, 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 65, Termo nº 6398
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ LEOPOLDO RODRIGUES JUNIOR e ANELISE 
BITTENCOURT DE ANDRADE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nas-
cido em 23 de setembro de 1981, de profissão torneiro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Rua José Juvencio Neves, nº 85, Vila Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, 
filho de JOSÉ LEOPOLDO RODRIGUES, de 63 anos, nascido na data de 20 de abril de 
1953 e de CLOTILDE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA RODRIGUES, de 65 anos, nas-
cida na data de 8 de outubro de 1950, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais 
de Tremembé/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 26 de fevereiro de 1976, de 
profissão pedagoga, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Cachoeira Pau-
lista, nº 76, Parque Nossa Senhora da Glória, nesta cidade, filha de JOSÉ LUIZ RAMOS 
DE ANDRADE, falecido em São Paulo/SP na data de 7 de abril de 1990 e de SYLVIA 
STEWART BITTENCOURT DE ANDRADE, falecida em Tremembé/SP na data de 16 de 
fevereiro de 2013. 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. 

Cobrador Externo
Confeiteiro
Cozinheiro
Dentista Ortodontista
Eletricista – Manutenção – Necessário NR-10 e NR-35 ATU-
ALIZADOS
Instalador de Alarmes Residenciais e Comerciais
Instrutor de Informática
Marketing Digital (com Curso Superior em Marketing, Publi-
cidade e Propaganda ou Similares)
Mecânico – Manutenção (Experiência c/ Equipamento Médi-
co)
Montador de Estrutura Metálica
Operador de Injetora para Plástico (Máquina de Sopro)
Professor de Teatro
Técnico – Refrigeração
Tecnologia da Informação (com Experiência na Área)

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS

Relação de Vagas – Balcão de Empregos de Taubaté
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas 
no Balcão de Empregos de Taubaté, entrar em contato por:
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br
IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSI-
VAMENTE, para EMPRESAS.
*O Balcão de Empregos não tem autorização para passar deta-
lhes sobre as vagas por telefone a munícipes interessados em 
concorrer a vagas de empregos*.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Associação Comercial 
de Ubatuba oferece
vagas de emprego

A Associação Comercial 
de Ubatuba informa comu-
nica nesta segunda-feira 
a oferta de diversas vagas 
de emprego no comércio 
local. Os interessados de-
vem cadastrar a vaga dis-
ponível gratuitamente no 
site da ACIU: http://www.
aciubatuba.com.br/aciuba-
tuba/default.aspx?c=em-
pregos
Vales destacar ainda que 
o associado da ACIU que 

também estiver admitin-
do pode cadastrar a ofer-
ta pelo site da entidade: 
www.aciubatuba.com.br
A Associação Comercial 
de Ubatuba está localizada 
na Rua Dr. Esteves da Sil-
va, 51- Centro.
Confira as vagas: Ajudan-
te de cozinha (fem) e Bar-
man, Motorista (Categoria 
D), Camareiras, Auxiliar 
de Loja, Barman/Barwo-
man, Ajudante de Barman 

e Camareira, Cozinheiro, 
Garçom/Garçonete, Chefe 
de Garçom/Recepcionista/
Camareira/Maitre, Vigia 
diurno, Governanta, Gar-
çon - Forneador Pizzas, 
Vendedores Masculino e 
Feminino, Operadora de 
Caixa, Camareira, Técnico 
de Manutenção, Motorista 
para caminhão 34, Cozi-
nheira(o) Folguista, Re-
cepcionista Diurno E/Ou 
Noturno, Auxiliar de Co-
zinha, Auxiliar Geral de 
Cozinha, Copeiro Notur-
no, Piscineiro, Balconista 
Lanchonete, Sorveteira, 
Cozinheira(O), Extra final 
de semana, Auxiliar de Sa-
lão, Ajudante Padeiro, Re-
cepcionistas, Camareira, 
Cozinha, Balconista Bar 
de Praia, Caixa, Balco-
nista de Bar, Pizzaiolo(a), 
com experiência, Recep-
cionista, Auxiliar do Co-
mercio - Telemarketing 

Monumentos históricos da 
região estão na lista de
concurso fotográfico

internacional

A etapa brasileira do Wiki 
Loves Monuments 2016, 
concurso fotográfico com 
foco no patrimônio edifi-
cado e em monumentos 
históricos, tem na lista di-
versos lugares em cidades 
da região do Vale do Para-
íba e Litoral Norte. A lista 
completa pode ser vista no 
link.
A lista tem monumentos 
tombados pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional) e Condepha-
at (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico 
e Turístico). A página do 
concurso também infor-

ma parte desse rol: cerca 
de 300 conjuntos urbanos 
e arquitetônicos, edifica-
ções, acervos, entre outras 
categorias.
Na região, lugares bas-
tantes populares estão na 
lista, como: Museu, Pa-
lacete 10 de Julho, Casa 
de Câmara e Cadeia, em 
Pindamonhangaba; Con-
vento de Santa Clara, Chá-
cara do Visconde e Casa 
de Oliveira Costa, em 
Taubaté; Basílica de Nos-
sa Senhora de Aparecida; 
Casa Natal de Oswaldo 
Cruz, Capela Nossa Se-
nhora das Mercês, em São 
Luiz do Paraitinga; Casa 
de Câmara e Cadeia, em 

Atibaia; Sobradão do Por-
to, em Ubatuba; Convento 
Franciscano de Nossa Se-
nhora do Amparo, em São 
Sebastião; Igreja de São 
Benedito, em São José dos 
Campos; Igreja Matriz, em 
São Bento do Sapucaí, e 
muito mais. 
O concurso: Organizada 
e coordenada pelo Grupo 
Wikimedia Brasileiro de 
Educação e Pesquisa, a 
etapa brasileira do concur-
so fotográfico Wiki Loves 
Monuments 2016 oferece 
prêmios de R$ 3 mil para 
o 1º lugar, R$ 2 mil para 
o 2º colocado e R$ 1 mil 
para o terceiro.
A organização do concur-
so informa que as 10 me-
lhores fotografias do patri-
mônio cultural brasileiro 
serão encaminhadas para 
a etapa internacional, onde 
concorrerão a outra pre-
miação. 
Mais informações estão 
disponíveis na página 
Wiki Loves Monuments 
2016/Brasil e no Facebook 
do concurso.

Johnson & Johnson
recebe evento Estrada

para a Saúde-Empresas
de 2016

A empresa Johnson & 
Johnson, sediada em São 
José dos Campos, recebe 
nesta terça-feira (27/9), a 
partir das 09h, mais uma 
edição do Programa Es-
trada para a Saúde - Em-
presas. O programa é de-
senvolvido pelo Instituto 

CCR e a CCR NovaDutra 
e oferece exames clínicos 
e dicas de saúde aos mo-
toristas de caminhões que 
realizam o transporte de 
cargas para a empresa. De 
acordo com a CCR, em 
quatro ações realizadas em 
2016, o Programa Estrada 

para a Saúde - Empresas já 
atendeu 627 profissionais 
do volante. Nesta edição, 
a CCR NovaDutra terá 
como parceiros o Colé-
gio Futura de Pindamo-
nhangaba e a Johnson & 
Johnson. Durante a ação, 
os caminhoneiros poderão 
aferir a pressão arterial, 
fazer testes de colesterol, 
glicemia e visão e ava-
liação de risco cardíaco. 
O objetivo é atender aos 
motoristas que não têm a 
oportunidade de participar 
das ações do Programa Es-
trada para a Saúde - Cami-
nhões, realizadas mensal-
mente pela Concessionária 
em Roseira (SP), no Vale 
do Paraíba, e em Resende 
(RJ), no Sul Fluminense.

Petrobras vende 90%
da rede de gasodutos NTS

à iniciativa privada

A Petrobras confirmou no 
final de semana a venda 
de 90% das ações da Nova 
Transportadora do Sudes-
te (NTS) para a iniciativa 
privada. A negociação foi 
aprovada pelo Conselho 
de Administração da Pe-
trobras que transfere por 
US$ 5,19 bilhões para a 
Brookfield (BIP) e afilia-
das as ações do grupo que 
detém uma malha de gaso-
dutos 
Segundo o governo, a ven-

da ainda não foi concluída 
e depende de aprovação 
da assembleia geral da 
Petrobras. Há determina-
das condições precedentes 
usuais, incluindo a aprova-
ção pelos órgãos regulado-
res. O valor corresponde a 
35% da meta de US$ 15,1 
bilhões prevista no plano 
de venda de ativos da em-
presa entre 2015 e 2016. 
Para 2017 e 2018, a meta 
é vender cerca de US$19,5 
bilhões.

A Petrobras informou que 
a primeira parcela dos re-
cursos, de US$ 4,34 bi-
lhões, equivalente a 84% 
do total, será paga no fe-
chamento da operação, e o 
restante, US$ 850 milhões, 
em cinco anos.  A empresa 
como principal cliente da 
NTS, que tem 2.050 quilô-
metros de gasodutos e 44 
pontos de entregas de gás 
na Região Sudeste.
O consórcio comprador 
é formado também pelo 
fundo de pensão British 
Columbia Investment 
Management Corporation 
(BCIMC) e por fundos so-
beranos da China e de Cin-
gapura.
A Petrobrás emitiu nota, 
onde afirma que operação 
abre oportunidades para 
que parcerias com outras 
empresas contribuam para 
o fortalecimento da indús-
tria de gás natural no Bra-
sil. Com informações da 
Agência Brasil 
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Comércio da região 
perde 205 postos de 

trabalho em julho

Dados da Pesquisa de 
Emprego no Comércio 
Varejista do Estado de 
São Paulo (PESP), Fe-
comercioSP indicam que 
o comércio varejista na 
região de Taubaté elimi-
nou 205 postos de tra-
balho no mês de  julho.  
Esse é o resultado de 3.038 
admissões contra 3.243 
desligamentos no período.
Em 12 meses, foram extin-
tos 2.864 empregos com 
carteira assinada. Na  com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado, essa perda 
de postos representa 2,8% 
do estoque total, que atin-

giu 100.367 trabalhadores 
formais no mês, em nove 
atividades analisadas.
A pesquisa foi elabo-
rada com base nos da-
dos do Ministério do 
Trabalho, por meio do  
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e o impacto do 
seu resultado no estoque 
estabelecido de trabalha-
dores no Estado de São 
Paulo, obtido com base na 
Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais).
Apenas os seto-
res de supermercados  
(2,3%) e farmácias e per-

fumarias (0,2%) apre-
sentaram crescimento na 
ocupação formal em ju-
lho, na comparação com 
o mesmo mês de 2015.  
As quedas mais expres-
sivas foram observadas 
nos segmentos de con-
cessionárias de veículos 
(-11,2%), eletrodomésti-
cos, eletrônicos e lojas de 
departamentos (-8,8%) e 
lojas de móveis e decora-
ção (-7,4%).
A pesquisa é segmentada 
em 16 Delegacias Regio-
nais, entre elas Taubaté 
- composta por 39 muni-
cípios.

ACIT oferece curso
de vitrinismo

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) está com inscri-
ções abertas para um cur-
so do projeto Empreende, 
em parceria com o Sebrae. 
Dessa vez o conteúdo 
abordado será “Vitrinis-
mo”.
Durante as aulas, serão 
discutidos temas como a 

importância da exposição 
e montagem de uma vitri-
ne atrativa. O curso terá 
atividades diversas, como 
exposição dialogada, ati-
vidades e grupo, aplicação 
em exercícios práticos e 
discussões.
Dentro do conteúdo que 
será apresentado, estão 
itens como técnicas de 

exposição, composição e 
assimetria, cores e ilumi-
nação, espaços promocio-
nais, preços, elementos 
decorativos, datas espe-
ciais, entre tantos outros 
tópicos de extrema im-
portância para montagem 
desse espaço, que requer 
muita atenção e por vezes 
é a primeira impressão do 
cliente.
O curso tem carga horária 
de 8 horas a acontecerá 
no auditório da ACIT nos 
dias 27 e 28 de setembro, 
das 8h às 12h. As vagas 
estão abertas mas são li-
mitadas. Associados ACIT 
tem desconto e facilidades 
no pagamento. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
email cursos.acit@tauba-
te.com.br ou pelo telefone 
(12) 3635-6461 e 99198-
7964.

Mercado financeiro diz
que inflação deve fechar

2016 em 7,34%

 Uma nova estima-
tiva de queda de inlação 
em 2016 foi projetada pelo 
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). 
O mercado financeiro  
estima queda de inflação 
no ano, em 7,34% e não 
mais em 7,36%, como 
previsto anteriormente. 
 O IPCA é usado 
pelo governo para estabe-
lecer as metas inflacioná-
rias

 Para 2017, a es-
timativa foi mantida em 
5,12% e estão acima do 
centro da meta de inflação, 
de 4,5%. O limite supe-
rior da meta de inflação 
é 6,5% este ano e 6% em 
2017. Um dos instrumen-
tos usados para influenciar 
a atividade econômica e, 
consequentemente, a in-
flação, é a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente 
em 14,25% ao ano.

 As projeções fa-
zem parte de pesquisa Bo-
letim Focus, divulgada às 
segundas-feiras pelo Ban-
co Central (BC).
 Na prática, o au-
mento da Selic é uma me-
dida tomada pelo Comitê 
de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central 
que visa conter a demanda 
aquecida, e isso gera refle-
xos nos preços, porque os 
juros mais altos encare-
cem o crédito e estimulam 
a poupança.
 Já quando reduz 
os juros básicos, o crédito 
tende a ficar mais barato 
e incentiva a produção e 
o consumo. No entanto, a 
medida obriga o Copom a 
aliviar no controle sobre a 
inflação. A expectativa das 
instituições financeiras 
para a Selic permanece em 
13,75% ao ano, ao final de 
2016, e segue em 11% ao 
ano, no fim de 2017.

Consumidor de Taubaté 
está mais confiante em
setembro, diz Sincovat

Uma pesquisa divulgada 
nesta semana pelo Sinco-
vat (Sindicato do Comér-
cio Varejista) revela que 
o Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) junto 
ao comportamento do con-
sumidor  taubateano subiu 
com relação a agosto.  A 
pesquisa foi realizada en-
tre os dias 12 e 14 de se-
tembro e foram entrevista-
das 618 pessoas.
Os dados do levantamento 
identificam o “humor” dos 
consumidores mediante 
sua percepção relativa às 
suas condições financeiras, 
às suas perspectivas futu-
ras e também à percepção 
das condições econômicas 
do país, o ICC (Índice de 

Confiança do Consumi-
dor) saltou de 90,3 pontos 
para 103,2.
O consumidor de Taubaté 
se mostrou bem mais con-
fiante no mês de setembro, 
com relação a agosto. A 
pesquisa do Sincovat iden-
tifica o “humor” dos con-
sumidores mediante sua 
percepção relativa às suas 
condições financeiras, às 
suas perspectivas futuras 
e também à percepção 
das condições econômicas 
do país, o ICC (Índice de 
Confiança do Consumi-
dor) saltou de 90,3 pontos 
para 103,2. O otimismo 
foi detectado em 75,1% 
das pessoas ouvidas . 
Todos os índices do le-

vantamento apresentaram 
variação positiva em re-
lação a agosto. Esta foi a 
segunda amostragem co-
letada pela pesquisa, que 
desde agosto é feita men-
salmente pelo Sincovat. 
Apesar da situação atual 
ser desfavorável, os entre-
vistados acreditam que o 
segundo semestre de 2017 
a situação de suas famílias 
estará melhor, 60,6% pen-
sa que no mesmo período 
o Brasil também passará 
por bons momentos e ou-
tros 73,5% espera que em 
cinco anos o país esteja 
livre da recessão e do de-
semprego generalizado. O 
indicador varia de 0 a 200 
pontos. Índices abaixo de 
100 pontos indicam pes-
simismo do consumidor e 
acima otimismo. É com-
posto pelo Índice das Con-
dições Econômicas Atuais 
(ICEA) e pelo Índice de 
Expectativas do Consumi-
dor (IEC), calculado com 
base em perguntas dicotô-
micas (com respostas po-
sitivas e negativas). Com 
informações do Sincovat 

Quatro cidades do Vale terão espetáculos do
Circuito Cultural Paulista

 Quatro cidades do 
Vale do Paraíba estão no 
trajeto do Circuito Cul-
tural Paulista que chega 
trazendo 20 atrações mu-
sicais, de dança, teatro, 
circo e espetáculos infan-
tis para 110 cidades do in-
terior e litoral do Estado.
Nos dias 24 e 25, Pinda-
monhangaba e Ilhabela, 
recebem o espetáculo Cir-
co Jazz, do grupo Cabaré 
dos Três Vinténs e a Trupe 
Baião de 2. Inspirado pe-
los espetáculos de varie-

dades da década de 1930, 
as duas trupes apresentam 
um trabalho com números 
de acrobacia, malabares e 
perna de pau, com direito 
a trilha sonora ao vivo.
 Em Pindamonhan-
gaba, as apresentações 
serão no Teatro Galpão, 
às 20h. Já em Ilhabela,  
será na Quadra Poliespor-
tiva da E. M. Waldemar 
Belisário, às 19h.
 Paraibuna recebe o 
show de dança Inteligên-
cia Ambiental, no dia 25. 

O espetáculo busca por 
meio da linguagem da dan-
ça urbana breaking sensi-
bilizar o público acerca dos  
problemas ambientais que 
nos afetam. Será às 20h00 
na Praça Mosenhor Ernes-
to Almirio Arantes.
No dia 28, será a vez de 
São Sebastião receber a 
peça O Abajur Lilás, que 
conta a história de três 
prostitutas exploradas por 
Giro, formando uma re-
lação de submissão que 
envolve jogos de poder 

e conflitos de interesses.  
 Começa às 20hno 
Teatro Municipal. A peça 
conta com a presença do 
ator Nuno Leal Maia.
 O Circuito Cultu-
ral Paulista é um programa 
de circulação de espetácu-
los gratuitos do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Apenas no primeiro se-
mestre de 2016, mais de 
230 mil pessoas prestigia-
ram as 440 apresentações  
gratuitas do Circuito Cul-
tural Paulista, que circu-

laram por 110 cidades do 
interior e litoral.
Programação Completa da 
Região
24/09 - 20h - Pindamo-
nhangaba
Circo Jazz - Cabaré dos 3 
Vinténs e Trupe Balão 2 
[Circo]
Local: Teatro Galpão - Av. 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso, 2.750, Parque das 
Nações
25/09 - 19h – Ilhabela
Circo Jazz – Cabaré dos 
3 Vinténs e Trupe Balão 

2 [Circo] Local: Quadra  
poliesportiva da E.M. 
Waldemar Belisário - Rua 
Nova, 02 - Itaquanduba
25/09 - 20h – Paraibuna
Inteligência Ambiental 
Bioarte – Arte Educação 
Breaking [Dança]
Local: Praça Mosenhor 
Ernesto Almirio Arantes, 
s/nº 28/09 - 20h -  São Se-
bastião O Abajur Lilás - 
Teatraria [Teatro]
Local: Teatro Municipal - 
Av. Dr. Altino Arantes, s/
nº


