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A Gazeta dos Municípios

Romeiros são atropelados na 
Dutra, em Pindamonhangaba

Polícia Rodoviária Federal realiza Operação
Nossa Senhora de Aparecida 2020

Presidente da Fundação
Valeparaibana de Ensino é reeleito

Por volta das 8h desta sex-
ta-feira (9), um veículo 
capotou no km90 da Ro-
dovia Presidente Dutra e 
atingiu dois romeiros que 
estavam anadando pelo 
acostamento. Os dois ro-
meiros eram de São Paulo 

Entre as 00h00 do dia 
09 de outubro até às 
23h59min do dia 12 de 
outubro de 2020, a PRF 
realizará em todo o país a 
operação Nossa Senhora 
Aparecida - 2020, envol-
vendo ações com foco na 
prevenção e redução da 
gravidade dos acidentes 
de trânsito, bem como au-
mento da segurança nas 
rodovias federais, inten-
sificando o enfrentamento 
à criminalidade no perío-
do do feriado. Durante os 
feriados, neste caso espe-
cificamente entre a sex-
ta-feira e segunda- feira, 
historicamente há um au-
mento relevante do fluxo 

Ainda na tarde de quin-
ta-feira (8) o Conselho 
Curador da Fundação Va-
leparaibana de Ensino ele-
geu por maioria absoluta 
o Prof. Dr. Eduardo Jorge 
de Brito Bastos para a pre-
sidência da fundação para 
mais quatro anos. A novi-

e caminhavam para a cida-
de de Aparecida. Um deles 
foi socorrido em estado 
grave  e encaminhado para 
Taubaté para receber aten-
dimento médico. O outro e 
o motorista estavam com 
ferimentos moderados e 

de veículos e de ônibus de 
passageiros nas rodovias 
federais, fatores que con-
tribuem para o aumento da 
violência no trânsito, po-
dendo provocar elevação 
na quantidade de acidentes 
graves, feridos e mortos. 
Em função do compro-
misso da PRF em garantir 
segurança nas rodovias 
federais, promovendo a 
mobilidade no trânsito, a 
Superintendência da Po-
lícia Rodoviária Federal 
em São Paulo promove-
rá ações que envolverão 
o monitoramento da aci-
dentalidade nas rodovias 
federais que cortam o Es-
tado, para proporcionar o 

dade fica por conta da vi-
ce-presidência, Prof. Me. 
José César de Faria.
De acordo com o Prof. 
Eduardo a responsabili-
dade deste segundo man-
dato é muito maior, tendo 
como objetivos a perpe-
tuidade da FVE, a partir 

foram levadas para rece-
ber atendimento médico 
em Pindamonhangaba.
Umas das faixas sentido 
Rio de Janeiro havia sido 
bloqueada para o socorro 
das vítimas, mas ja foi li-
berada. 

direcionamento do efetivo 
no policiamento ostensivo 
preventivo em locais e ho-
rários de maior incidência 
de acidentes graves e de 
criminalidade, para garan-
tir aos usuários das rodo-
vias federais segurança, 
conforto e fluidez do trân-
sito. Base Poli cia Rodo-
viaria Federal em Roseira/
SP Base Polícia Rodoviá-
ria Federal em Roseira/SP 
(Foto : AgoraVale)
Horários de pico
A saída e o retorno do fe-
riado são marcados por au-
mento de fluxo de veículos 
em relação à normalidade. 
Assim, a PRF orienta os 
motoristas que vão viajar 

de pesquisa e geração de 
valores para a sociedade, 
compartilhamento do co-
nhecimento e qualidade no 
ensino em todos os níveis. 
O “Ser humano é nosso 
DNA” continua como o 
lema de uma gestão técni-
ca e social.

para programarem seus 
deslocamentos de modo a 
evitarem os seguintes ho-
rários:
Sexta-feira (9), das 16h às 
22h;
Sábado (10), das 6h às 
12h;
Segunda-feira (12), das 
16h às 22h.
Restrição de circulação 
para veículos com dimen-
sões excedentes
Devido ao retorno à nor-
malidade do fluxo de ve-
ículos, a PRF voltou a 
determinar a restrição de 
tráfego, apenas em rodo-
vias federais de pista sim-
ples, para combinações de 
veículos de carga (CVC), 

bitrens com dimensões 
excedentes, cegonhas e 
aqueles que precisam de 
Autorização Especial de 
trânsito (AET), nos se-
guintes dias e horários:
Sexta-feira (9), das 16h às 
22h;
Sábado (10), das 6h às 
12h;
Segunda-feira (12), das 
16h às 22h.
Orientações para uma via-
gem segura:
A Polícia Rodoviária Fe-
deral lembra algumas ati-
tudes que podem salvar 
vidas
- Faça a revisão preventi-
va do veículo, observando 
condições de pneus, freios, 

suspensão e iluminação;
- Todos os ocupantes do 
veículo devem usar o cinto 
de segurança;
- Acenda os faróis durante 
o dia, mesmo fora das ro-
dovias;
- Respeite o limite de ve-
locidade;
- Somente ultrapasse com 
segurança e em local per-
mitido;
- Jamais transite pelo acos-
tamento;
- Motorista, não fale ao ce-
lular;
- Se beber, não dirija;
- Fuja dos horários de 
pico, na sexta-feira à noite 
na e segunda-feira entre a 
tarde e a noite.
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um gran-
de felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada 
nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habitat 
são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda 
é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa contro-
vérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 10/10/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 190, Termo nº 7249
Faço saber que pretendem se casar EVERTON PIRES RODRIGUES e ÉRIKA DE ALMEIDA SANTANA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascido no dia 05 de setembro de 1980, de estado civil divorciado, de profissão pintor autônomo, residente e 
domiciliado na Rua Passa Quatro, nº 478, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de DIRCEU RODRIGUES, falecido em 
Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA PIRES RODRIGUES, falecida em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Mauá-SP, 
nascida no dia 24 de agosto de 1978, de estado civil solteira, de profissão analista pleno, residente e domiciliada na Rua Passa 
Quatro, nº 478, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de JOSÉ SANTANA SOBRINHO, de 71 anos, natural de Patos/PB, 
nascido na data de 28 de junho de 1949 e de MARIA ELITA DE ALMEIDA, de 68 anos, natural de Osvaldo Cruz/SP, nascida 
na data de 28 de abril de 1952, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/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-25, FLS. nº 191, Termo nº 7250
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DE PAULA WATANABE e DÉBORA HONORATO BORGES, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 19 de junho de 1996, de estado civil solteiro, de profissão repositor, residente e domiciliado na 
Rua José da Silva, nº 11, casa 03, Guedes, Tremembé/SP, filho de ROGÉRIO KEIDI WATANABE, de 52 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido na data de 26 de maio de 1968 e de LUCIANA NATERCIA DE PAULA WATANABE, de 44 anos, 
natural de Campo Belo/MG, nascida na data de 24 de outubro de 1975, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A 
habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 21 de novembro de 2001, de estado civil solteira, de profissão 
do lar, residente e domiciliada na Rua José da Silva, nº 11, casa 03, Guedes, Tremembé/SP, filha de ROGERIO MOREIRA 
BORGES, de 42 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 20 de agosto de 1978 e de DORCA HONORATO 
BORGES, de 42 anos, natural de Caçapava/SP, nascida na data de 14 de agosto de 1978, ambos residentes e domiciliados em 
Pindamonhangaba/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.

Fundação CASA tem
novo presidente

O novo secretário da Jus-
tiça e Cidadania, Fernan-
do José da Costa, também 
assumiu a Presidência da 
Fundação CASA, respon-
dendo pelo expediente 
desde a última terça-feira 
(06), conforme designa-
ção publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE) 
na data, do maior sistema 
socioeducativo em regime 
fechado no Brasil.
A Fundação Centro de 
Atendimento Socioedu-
cativo ao Adolescente 
- CASA é o órgão do Go-
verno do Estado de São 
Paulo que executa medi-
das socioeducativas em 
regime fechado - interna-
ção e semiliberdade - além 
de atender aos programas 
de internação provisória, 
atendimento inicial e in-
ternação sanção. Nesta 
quinta-feira (8), a Funda-

ção CASA atende a 4.950 
adolescentes em 134 cen-
tros socioeducativos espa-
lhados por 51 municípios 
em todas as regiões Esta-
do. O atendimento segue 
as diretrizes constantes no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e no 
Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo 
(Sinase). Advogado cri-
minalista de um escritório 
tradicional da capital pau-
lista, fundado em 1925, 
Fernando José da Costa é 
mestre e doutor em Direi-
to Penal pela Universidade 
de São Paulo (USP), além 
de doutor também em Di-
reito Penal pela Università 
Degli Studi di Sassari, na 
Itália. Em sua carreira na 
advocacia, já foi conse-
lheiro do Conselho Seccio-
nal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil de São Paulo 

(OAB-SP), presidente da 
Comissão de Direito Cri-
minal e vice-presidente da 
Comissão de Direito Am-
biental da mesma seccio-
nal da Ordem. Paulistano 
nascido em 19 de agosto 
de 1972, é neto e filho de 
advogados. Seu pai, Paulo 
José da Costa Júnior, foi 
um renomado advogado 
criminal e docente de Di-
reito Penal da USP. Sua 
mãe, Maria Helena, com 
mais de 70 anos de idade, 
ainda advoga. Ela se gra-
duou na Faculdade de Di-
reito da USP, no Largo do 
São Francisco, na cidade 
de São Paulo, onde conhe-
ceu seu pai. 
O secretário da Justiça e 
presidente da Fundação 
CASA é autor de diversos 
livros jurídicos, alguns de-
les escritos em coautoria 
com o pai.
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NUPES divulga variação 
de preço da cesta

básica até setembro

Grupo Os Travessos
anuncia novo vocalista

Sindicato convoca
assembleia on-line

da Campanha Salarial

O NUPES calculou o custo 
da cesta básica recomenda-
da acima, nos municípios 
de Caçapava, Campos do 
Jordão, São José dos Cam-
pos e Taubaté e representa 
como a variação dos pre-
ços da cesta básica do Vale 
do Paraíba. Em setembro 

Já a Tabela 2 apresenta 
o comprometimento dos 
cinco salários mínimos 
na aquisição da cesta bá-
sica familiar, nas cida-
des pesquisadas e a mé-
dia do Vale do Paraíba,                                        

O aumento médio dos pre-
ços em setembro de 3,82% 
sendo o segundo aumento 

O cantor Uan acaba de as-
sumir oficialmente o vocal 
do grupo Os Travessos. 
Natural de Bauru, interior 
de São Paulo, o músico de 
30 anos é primo de Rodri-
guinho, que foi vocalista 
da banda por mais de 10 
anos. O próximo disco da 
banda contará com a pro-
dução musical dele e já 
tem duas músicas inéditas. 

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhan-
gaba convoca toda a ca-
tegoria para participar da 
assembleia on-line que 
começa às 7h desta quin-
ta-feira (8), e termina às 
9h de sexta-feira (9), so-
bre a Campanha Salarial. 
A assembleia irá votar 
as propostas negocia-
das pela Federação dos                                       
Metalúrgicos da CUT no 

o valor da cesta básica foi 
valor superior ao que foi 
verificado em agosto que 
foi de R$ 1.734,87 repre-
sentando um aumento no 
percentual de 3,82%.
A Tabela 1 apresenta os 
preços da Cesta Básica 
Familiar das cidades do 

bem como a disponibilida-
de financeira para outras 
despesas.
O percentual da renda ne-
cessária à compra da cesta 
em setembro foi em mé-
dia 34,47% da renda total, 

após três meses de queda 
consecutiva. O aumento 
dos preços acontece, par-

Uma delas inclusive cha-
ma “Chega de Celular” e é 
uma composição de Rodri-
guinho com Thiaguinho.
“Não tenho palavras para 
descrever a alegria que 
eu estou sentindo. Jamais 
imaginaria fazer parte de 
um grupo desse porte com 
uma marca tão grande. 
Sempre fui fã e me identi-
fico demais com a banda”, 

Estado de São Paulo (FE-
M-CUT/SP) com os gru-
pos patronais. Segundo o 
vice-presidente do sindi-
cato, Luciano da Silva, as 
negociações têm sido du-
ras desde o início da cam-
panha. 
“Os patrões não queriam 
dar nada, zero reajuste, 
não queriam renovar a 
convenção, sempre usan-
do o discurso de crise, da 

Vale do Paraíba e suas va-
riações no mês de setem-
bro de 2020, comparado 
ao mês de agosto de 2020. 
Em todas as cidades ocor-
reram variações positivas 
nos preços médios da ces-
ta básica em relação ao pe-
ríodo anterior.

portanto, um pouco supe-
rior aos 33,20% do mês de 
agosto de 2020. 
Esta variação indica um 
maior comprometimento 
da renda na aquisição da 
cesta.

ticularmente, nos produtos 
alimentícios, sobretudo do 
segmento de cereais.

comemora Uan.
Além dos shows da nova 
turnê, os músicos iniciarão 
em 2021 o projeto “Tra-
vessos Sorria”, que conta-
rá com 12 shows durante o 
ano nas principais capitais 
do país com a participação 
especial de Rodriguinho, 
em comemoração aos 25 
anos da banda.
Fonte: Kboing

pandemia, pra tentar tirar 
direito dos trabalhadores. 
Várias reuniões, a FEM 
chegou a apresentar comu-
nicado de greve em dois 
grupos. 
Após muita pressão con-
seguimos avançar. Cada 
grupo tem a sua realidade, 
é importante que os traba-
lhadores vejam como está 
a negociação na sua fábri-
ca e votem”, disse.
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Novotec tem 23 mil vagas 
gratuitas em todo o
estado de São Paulo

CCR NovaDutra reforça campanha e dicas
segurança durante o feriado

Novelis patrocina
Fórum e Prêmio “Sim
À Igualdade Racial”

O governo do estado de 
São Paulo anunciou esta 
semana a oferta de 23.040 
vagas para 9 opções de 
cursos técnicos gratuitos 
do programa Novotec In-
tegrado, modalidade que 
permite que os estudantes 
cursem o ensino médio 
integrado ao técnico na 
mesma escola e no mesmo 
turno.
No total, 241 municípios 
das 16 regiões administra-
tivas do estado receberão 
turmas do programa. No 
Vale do Paraíba, cidades 
como Aparecida, Cruzei-
ro, Jacareí, Campos do 
Jordão, Santo Antonio do 
Pinhal, Pindamonhanga-
ba, Tremembé, São José 
dos Campos, Taubaté e 
Caçapava terão vagas dis-
poníveis do programa.
As 9 opções de cursos fo-
ram desenvolvidas para 
atender as demandas atu-
ais do mercado de trabalho 

A CCR NovaDutra re-
força, durante o feriado 
de Nossa Senhora Apa-
recida (12 de outubro), a 
campanha para alertar os 
usuários sobre a presença 
de romarias que trafegam 
pelo acostamento pela via 
Dutra com destino à Basí-
lica. A ação será reforçada 
em mensagens divulgadas 
nos Painéis de Mensagens 
Variáveis (PMVs) e em 
faixas instaladas em pon-
tos estratégicos ao longo 
da rodovia. Além disso, 
serão veiculadas entrevis-
tas e spots de segurança na 
programação da CCRFM 
107,5 NovaDutra.

A Novelis, líder mundial 
em laminados e recicla-
gem de alumínio, é patro-
cinadora do Prêmio e do 
Fórum Sim À Igualdade 
Racial 2020, no próximo 
dia 10 de outubro. Pro-
movidos pelo IB_BR - 
Instituto Identidades do 
Brasil, os eventos visam 
conscientizar e engajar as 
organizações e a socieda-
de em prol da igualdade 
racial. Em formato virtual, 
os acessos são gratuitos, 
com transmissão via Fa-
cebook e, no caso, do Prê-
mio, também pelo canal 
Multishow. 
O apoio está em linha com 
as boas práticas adotadas 
pela empresa para a pro-
moção da diversidade ét-
nico-racial no ambiente de 

e os interesses dos jovens:
Administração
Logística
Marketing
Recursos Humanos
Contabilidade
Serviços Jurídicos
Desenvolvimento de Sis-
temas
Informática para Internet
Guia de Turismo
Serão formadas 576 tur-
mas em 460 escolas es-
taduais nas 16 regiões 
administrativas do esta-
do. Todas as 91 diretorias 
regionais da Secretaria de 
Educação serão contem-
pladas, totalizando 241 
municípios que receberão 
aulas do Novotec Integra-
do.
Como se inscrever
Estudantes do 9º ano do 
ensino fundamental da 
rede estadual, municipal 
e privada podem se ins-
crever gratuitamente nos 
cursos. 

Por conta do atual mo-
mento de pandemia de 
Coronavírus pelo país e 
em função das normas de 
segurança solicitadas pelo 
Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial de 
Saúde para evitar a dis-
seminação do covid-19, a 
Concessionária não esti-
mará a expectativa de trá-
fego para o feriado prolon-
gado. Conforme realizado 
normalmente e durante os 
quatro dias do feriado, as 
equipes da Concessioná-
ria, entre eles, médicos, 
agentes de atendimento 
pré-hospitalar e equipes de 
emergência e de operação, 

trabalho, pilar estratégico 
da companhia em prol do 
desenvolvimento da trans-
formação cultural nas suas 
mais de 20 instalações 
espalhadas por 10 países. 
Em fevereiro de 2018, a 
Novelis tornou-se signa-
tária dos 10 compromissos 
da empresa com a promo-
ção da igualdade da “Ini-
ciativa Empresarial pela 
Igualdade Racial”. Dessa 
forma, a empresa fortalece 
as iniciativas do Progra-
ma de Diversidade IguAl, 
lançado em 2017 para 
promover um ambiente in-
clusivo, reforçando o res-
peito e a valorização das 
diferenças a partir de três 
pilares: atrair, engajar e 
multiplicar.
Metas da empresa

Não há prova de                        
vestibulinho para essa mo-
dalidade.
Para participar, o aluno 
deve demonstrar interesse 
no ato da rematrícula da 
Secretaria de Educação, 
que acontece na própria 
escola, no aplicativo Mi-
nha Escola SP ou no site 
da Secretaria Escolar Di-
gital.
O período de interesse foi 
dividido em duas etapas: 
os alunos que hoje já estão 
na rede estadual e muni-
cipal devem se inscrever 
até o dia 16 de outubro. 
Já para os estudantes que, 
atualmente, estudam na 
rede privada, o período 
de inscrição será até 30 de 
outubro.
A preferência pelas vagas 
será dada aos estudantes 
que residem mais próximo 
das unidades escolares que 
receberão o Novotec Inte-
grado.

vão estar na rodovia 24 
horas prontas para auxiliar 
os usuários que estiverem 
em viagem, em regime de 
revezamento, distribuídas 
em 11 bases operacionais 
ao longo da via Dutra.
Utilização da Rota da Luz 
SP
A CCR NovaDutra não 
recomenda este tipo de 
manifestação de fé, em 
função do risco que re-
presenta para os peregri-
nos que utilizam o acos-
tamento para caminhar. A 
campanha orienta sobre a 
utilização de rotas oficiais, 
entre elas, a Rota da Luz 
SP, um caminho mais se-

Hoje, a Novelis trabalha 
com a meta de contrata-
ção de 50% de estagiá-
rios afrodescendentes no 
seu Programa de Estágio 
e 20% de todas as contra-
tações da empresa devem 
ser de pretos ou pardos. 
Estes percentuais são rea-
valiados anualmente.
Durante o Fórum Sim À 
Igualdade Racial, e em 
parceria com a 99 Jobs, a 
Novelis participará de um 
banco de talentos especí-
fico para profissionais ne-
gros.
“A Novelis tem consci-
ência de seu papel social 
para a construção de um 
mundo mais igualitário. 
Nesse sentido, investir 
na promoção de políticas 
que tenham como foco a 
diversidade e a inclusão é 
não só necessário, mas sim 
urgente, para o próprio su-
cesso de nosso negócio. 
Patrocinar o Sim À Igual-
dade Racial é dar mais um 
passo rumo à ampliação 
de nossa diversidade in-
terna”, diz Eunice Lima, 
diretora de Comunicação 
e Relações Governamen-
tais da Novelis América 
do Sul.

guro para esta manifesta-
ção de fé.
Instalação de lixeiras
A CCR NovaDutra ins-
talou 63 lixeiras, entre os 
municípios de Caçapava e 
Lorena, para que os romei-
ros possam descartar seus 
resíduos em local adequa-
do, evitando o descarte no 
canteiro lateral da rodovia.
Das 63 lixeiras instaladas, 
22 estão localizadas entre 
os quilômetros 55 e 109 
da pista sentido São Paulo 
(entre Lorena e Taubaté). 
Outras 41 foram distribu-
ídas entre os quilômetros 
124 e 71 da pista sentido 
Rio de Janeiro (entre Ca-

çapava e Aparecida). O 
material, que é coletado 
manualmente por equipes 
volantes e veículos ex-
clusivos, é destinado para 
empresas devidamente 
licenciadas para o recebi-
mento desses materiais. 
Dicas de segurança e 
orientação para romeiros:
Utilize a Rota da Luz SP, 
um caminho mais seguro 
para os romeiros;
- Caminhe no sentido con-
trário ao tráfego, em fila 
indiana, o mais distan-
te possível da pista e do 
acostamento;
- Só caminhe durante o 
dia. Evite caminhar à noite 

ou na madrugada;
- Use roupas claras e colo-
ridas. Se possível, use fai-
xas refletivas. Aumente ao 
máximo a sua visibilidade 
para os motoristas;
- Descanse fora da rodo-
via. Se houver veículo de 
apoio, estacioná-lo em lo-
cal seguro, em postos de 
serviços, nunca no acosta-
mento;
- Mantenha sua atenção. 
Rodovia é espaço para ve-
ículos, não para pedestres;
- Se chover, interrompa 
sua caminhada. Os riscos 
são maiores com pista mo-
lhada.
Fonte: CCR NovaDutra 


