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A Gazeta dos Municípios

Ambev abre inscrições para os
programas de Trainee 2022

Está dada a largada. A 
Ambev acaba de abrir as 
inscrições para seus pro-
gramas de Estágio, Trai-
nee e Representa 2022. A 
companhia busca candida-
tos que pensam além dos 
rótulos, sonham grande, 
querem transformar a si 
e todo o ecossistema re-
lacionado à indústria, te-
nham perfil colaborativo 
e valorizam a diversidade. 
As mais de 300 vagas são 
para as unidades da Am-
bev de todo o país e os 
processos seletivos, 100% 
online. Os interessados 
podem se inscrever até o 
dia 14 de setembro pelo 
site.  
Além de ser uma das pou-
cas empresas do mercado 
que oferecem feedback 
concreto e robusto em to-
das as etapas do proces-
so, a Ambev também não 
exige os testes de inglês, 

para tornar os programas 
mais inclusivos. A com-
panhia também não limita 
a escolha dos candidatos 
por faculdade ou curso. 
As vagas são para talentos 
de todas as gerações e que 
queiram se desenvolver 
nos mundos de Finanças, 
Tecnologia, Negócios, Su-
pply e Logística.  
“Procuramos pessoas que 
vibrem nossa cultura, que 
não tenham medo de ar-
riscar, questionar e que 
ousem encarar o desafio 
de se conhecer, se de-
senvolver e, junto com o 
nosso time, construir uma 
empresa que cresce de for-
ma sustentável. Buscamos 
pessoas que entreguem 
o presente construindo e 
transformando o futuro. 
Talentos diversos, com 
sede de aprender, conectar 
e realizar. É isso que faz 
a nossa geração ser além 

dos rótulos”, comenta Na-
thalya Crisanti, Gerente de 
Atração da Ambev.  
As seleções para o Trai-
nee Ambev acontecem 
duas vezes ao ano, uma 
em cada semestre. Além 
das já tradicionais vagas 
para as áreas de Business, 
Supply e Tech, a empresa 
incorporou, pela primeira 
vez, vagas exclusivas para 
a área de Logística. 
Já o Programa de Estágio, 
vai selecionar potenciais 
talentos ainda em período 
de formação para prepará-
-los para assumir desafios 
na Ambev quando tiverem 
concluído seus cursos. 
Assim como o Trainee, o 
processo ocorre às cegas 
para os talentos não se-
rem avaliados por idade, 
gênero, curso ou faculda-
de. E o grande diferencial 
é que, tanto nos Estágios 
quanto no Trainee, os tra-

dicionais testes de lógica 
foram substituídos por ga-
mes inovadores e interati-
vos, tornando o programa 
100% digital, com a etapa 
de vídeo mais livre - dan-
do oportunidade ao candi-
dato de escolher se quer ou 
não aparecer em um vídeo 
de si mesmo.   
Seguindo os passos bem-
-sucedidos do Programa 
de Estágio (para universi-
tários em geral), foi lança-
do o Programa de Estágio 
Representa - exclusivo 
para estudantes pretos e 
pretas. Em 2020, a Ambev 
passou a oferecer bolsa 
de estudos de inglês aos 
candidatos, além de be-
nefícios específicos como 
salário extra no primeiro 
mês de contrato, mentoria, 
apoio psicológico e orien-
tação financeira e jurídi-
ca, entre outros. A Ambev 
acredita que, assim, além 

de impactar a sociedade, 
ajuda a abrir caminhos e 
criar meios para que todos 
na companhia tenham as 
mesmas oportunidades.  
A geração que pensa além 
dos rótulos  
Foi-se o tempo em que as 
pessoas romantizavam as 
empresas e seus respecti-
vos empregos. O mercado 
está passando por um mo-
mento em que a humani-
zação e o cuidado com a 
saúde física e mental do 
colaborador é cobrada de 
todos os lados, assim como 
o equilíbrio entre vida pes-
soal e profissional.   
“Para nós, o que define a 
nossa geração é a forma de 
pensar. 
É o quanto aquela pessoa 
se mostra alinhada com 
a cultura e os valores da 
companhia, que vão mui-
to além da idade e do que 
está no currículo. E a nos-

sa geração também enten-
de que existe uma vida 
por trás de cada crachá e, 
principalmente, incentiva 
os valores que hoje são es-
senciais para o crescimen-
to de qualquer negócio”, 
finaliza Nathalya.  
A Ambev já ganhou di-
versos prêmios que refor-
çam seu compromisso de 
desenvolver um ambien-
te de trabalho inclusivo 
e acolhedor. Em 2020, a 
Companhia recebeu o selo 
GPTW - Great Place To 
Work (Melhores Empre-
sas para Trabalhar), além 
do prêmio WEPs, que re-
conhece os esforços das 
empresas que promovem 
a cultura da equidade de 
gênero e o empoderamen-
to da mulher no Brasil, e 
o selo WOB (Woman On 
Board), por autenticar que 
há mulheres em seu conse-
lho administrativo. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
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 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 encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

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

Livro D-25, FLS. nº 285, Termo nº 7439
Faço saber que pretendem se casar CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA e LUANA LOPES, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, 
nascido no dia 04 de novembro de 1987, de estado civil divorciad, de profissão padeiro, residente e domiciliado na Rua Pin-
damonhangaba, nº 66, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, falecido em Taubaté/SP na 
data de 03 de agosto de 2016 e de MARIA NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, de 70 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na 
data de 05 de novembro de 1950, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no 
dia 04 de junho de 1990, de estado civil divorciada, de profissão padreira, residente e domiciliada na Rua Pindamonhangaba, 
nº 66, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de LUIZ LOPES, de 66 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data 
de 25 de maio de 1955 e de MARIA ROSALINA DA SILVA LOPES, de 59 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
31 de março de 1962, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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 286, Termo nº 7440
Faço saber que pretendem se casar FELIPE AUGUSTO JESUS DOS SANTOS e ACÁCIA OLIVEIRA FIGUEIREDO TEI-
XEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 25 de dezembro de 1990, de estado civil solteiro, de profissão analista 
de TI, residente e domiciliado na Rua Maria Conceição Vargas de Oliveira, nº 215, Residencial Vargas, Tremembé/SP, filho 
de PAULO ROGERIO SOUZA DOS SANTOS, de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 11 de maio de 1969, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP e de CATIA APARECIDA JESUS DOS SANTOS, de 48 anos, natural de São Bernar-
do do Campo/SP, nascida na data de 28 de setembro de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural 
de Areado-MG, nascida no dia 18 de janeiro de 1993, de estado civil solteira, de profissão publicitária, residente e domiciliada 
na Rua Maria Conceição Vargas de Oliveira, nº 215, Residencial Vargas, Tremembé/SP, filha de JONATHAN TEIXEIRA, 
de 62 anos, natural de Pouso Alegre/MG, nascido na data de 03 de junho de 1959 e de MARIA APARECIDA FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, de 64 anos, natural de Areado/MG, nascida na data de 10 de novembro de 1956, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/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.

Pindenses devem solicitar isenção 
do IPTU 2022 até fim de outubro

Os contribuintes de Pinda-
monhangaba interessados 
em obter isenção do IPTU 
- Imposto Predial Terri-
torial Urbano - do ano de 
2022 devem protocolar 
pedido na Prefeitura até 
dia 31 de outubro. Esse 
ano o interessado pode 
fazer a solicitação através 
da plataforma digital 1Doc 
ou presencialmente (neste 
caso o atendimento deve 
ser agendado).
Pelo 1Doc, o atendimento 
eletrônico pode ser acessa-
do AQUI. A solicitação de 
isenção deve ser requerida 
sempre no ano anterior ao 
do lançamento. Este bene-
fício é previsto pela Lei nº 
4.372, de 2005, e é para 
aqueles que possuam so-
mente um único imóvel e 
nele sejam residentes pes-
soas nas seguintes condi-
ções: aposentados e pen-
sionistas, com renda não 
superior a R$ 1.256,06 
(equivalente a 13 UFMP’s 
- Unidade Fiscal do Muni-
cípio de Pindamonhanga-
ba), ex-combatentes e pes-
soas com deficiência física 
ou mental ou que morem 

com crianças legalmente 
adotadas ou tuteladas que 
sejam menores de 18 anos.
Ficam isentos, ainda, do 
Imposto Predial e Terri-
torial Urbano os imóveis 
residenciais padrão-eco-
nômico, com área cons-
truída de até 70m² e aque-
les cujo valor venal não 
ultrapassem ao valor de 
R$ 32.908,4 (equivalente 
a 322 UFMP’s - Unida-
de Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba) e 
desde que seu proprietá-
rio resida no imóvel, não 
possua outro imóvel e te-
nha renda mensal não su-
perior a 13 UFMP’s, me-
diante declaração firmada 
sob a responsabilidade 
do proprietário, sujeito a 
comprovação através de 
avaliação socioeconômica 
a ser realizada pela Secre-
taria de Assistência Social.
Para requerer a isenção, 
são necessárias as cópias 
dos seguintes documentos: 
Carnê do IPTU de 2021 
ou certidão de isenção do 
ano citado; RG e CPF, ou 
certidão de nascimento 
de todos os moradores da 

residência; comprovante 
de residência atualizado; 
certidão de casamento ou 
óbito (se for o caso); cópia 
do comprovante de renda 
(INSS) atualizado do re-
querente (extrato bancário 
não será aceito); compro-
vante de renda dos demais 
moradores; documento do 
imóvel em nome do reque-
rente e declaração de res-
ponsabilidade do proprie-
tário, escrita de próprio 
punho.
Todos os documentos de-
vem ser digitalizados e 
encaminhados pela pla-
taforma digital 1 Doc. O 
atendimento eletrônico 
pode ser acessado AQUI 
atendimento ou baixando 
o aplicativo 1doc na Goo-
gle Play para celulares An-
droid ou Apple Store para 
celulares IPhone. Existe 
a possibilidade do atendi-
mento presencial, que já 
foi retomado no setor de 
protocolo da Prefeitura de 
Pinda e na Subprefeitura 
de Moreira César, mas o 
pedido não presencial é o 
mais indicado neste mo-
mento de pandemia.
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Prefeitura de São José dos Campos 
e Itapemirim assinam contrato
para a operação no transporte

Já começou a restauração da 
capela do Vicentina Aranha

Afrodev se une à Suzano
em debate sobre diversidade

e mercado de trabalho

A Prefeitura de São José 
dos Campos e a empresa 
Itapemirim Group Ltda. 
assinaram, nesta última 
terça-feira (31), o con-
trato de concessão para a 
operação do lote 1 - regi-
ões norte, oeste e sul - do 
novo modelo de transpor-
te no município, previsto 
para entrar em operação 
no próximo ano. A con-
cessionária também ficará 
responsável pela operação 
dos VLPs (Veículos Leve 
sobre Pneus) 100% elétri-
cos da Linha Verde.
Entre os requisitos para 
a assinatura do contra-
to, estavam a criação de 
uma empresa específica 

Em São José dos Campos, 
a prefeitura de iniciou as 
obras de restauro da ca-
pela Sagrado Coração de 
Jesus, no Parque Vicentina 
Aranha. O prazo de con-
clusão é de seis meses. 
As obras de restauro são 

A Suzano e a Share RH, 
idealizadora do Afrodev, 
realizam uma live para 
debater a questão de di-
versidade na área de TI. 
O evento será hoje (1º), a 
partir das 18h30, no canal 
do Youtube do Afrodev, 
programa de capacitação 
em tecnologia para pesso-
as negras. 
Mediada por Dayana Mo-
rais da Cruz, Share the 
Future Manager na Share 
RH, a live terá como de-
batedores colaboradores 
e colaboradoras da Suza-
no, como Ananda Dias, 
Gerente Comercial, Fla-
via Vieira Camilo, Senior 

para operar em São José 
dos Campos - Itapemi-
rim Transporte Urbano - 
e a apresentação de uma 
garantia, o que foi feita 
através da apólice de se-
guro garantia, definida em 
R$ 6.219.510,63. Agora, 
as próximas etapas são a 
aquisição dos veículos e o 
estabelecimento de gara-
gem na cidade. O certame 
do lote 1 da concessão de 
operação do transporte pú-
blico passou por todas as 
etapas previstas em lei e 
todo o processo de licita-
ção foi feito de forma pú-
blica e transparente. O edi-
tal para a operação do lote 
2 - regiões leste e sudeste - 

executadas pela empresa 
Estúdio Sarasá. O serviço 
inclui sistema hidráulico e 
pintura. 
E no primeiro semestre já 
foi realizado o reforço na 
fundação, tombado como 
patrimônio histórico da ci-

Talent Acquisition, além 
de Jefferson Mansano Ti-
cianelli, Digital Transfor-
mation Executive.  
A iniciativa está em linha 
com as metas de longo pra-
zo da companhia, também 
conhecidas como com-
promissos para renovar a 
vida, como a de alcançar, 
até 2025, 30% dos cargos 
de liderança ocupados 
por pessoas negras. Para 
avançar neste processo de 
transformação social, a 
temática é foco da agenda 
executiva da Suzano.  
Ananda Dias destaca que 
o fórum de debate é uma 
oportunidade para com-

do transporte público está 
em andamento e a abertu-
ra dos envelopes com as 
empresas interessadas no 
certame está prevista para 
ocorrer no próximo dia 8.
Além do edital de opera-
ção, a Prefeitura também 
trabalha nos editais de 
concorrência pública in-
ternacional que tratam da 
gestão financeira e tecno-
logias do novo modelo de 
transporte público. Na úl-
tima semana, duas empre-
sas multinacionais e uma 
“startup” brasileira apre-
sentaram propostas para o 
gerenciamento de dados e 
planejamento operacional 
do novo serviço.

dade.
As atividades na capela 
foram encerradas em de-
zembro de 2018. Por me-
dida de segurança, a Mitra 
Diocesana suspendeu as 
missas e casamentos no 
local.

partilhar experiências e 
incentivar, na prática, que-
bras e mudanças de para-
digmas. “É fundamental 
que a pauta de diversida-
de e inclusão esteja cada 
vez mais presente no dia 
a dia das pessoas e das 
companhias. Acredito que 
por meio de muito debate 
e ação que teremos uma 
sociedade mais justa e 
igualitária”, afirma a exe-
cutiva. 
Para acompanhar a live é 
necessário fazer a inscri-
ção clicando AQUI. Após 
a realização, será enviado 
um link de acesso ao even-
to virtual. 
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Feira Livre de Pindamonhangaba 
ganha praça de alimentação

Concessionária Tamoios
realiza operação especial

para o feriado 7 de Setembro

Ao passar mal, mulher perde o
controle do veículo e sofre acidente 

na Via Dutra em Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba organizou uma 
praça de alimentação na 
Praça José Salgado Ribei-
ro (Praça da Liberdade), 
área externa ao mercado. 
A ação foi colocada em 
prática no último sábado 
(28) e tem como objetivo 
melhorar a disposição da 
feira livre aos sábados.
Muitos moradores apro-
veitam as compras na 
feira livre para tomar um 
caldo de cana, comer um               
churrasquinho ou um pas-
tel. 
E o objetivo é dessa ação 
é proporcionar um local 
limpo e adequado para 
uma praça de alimentação, 
disponibilizando um úni-
co espaço para as barracas 
dos diversos gêneros ali-
mentícios ofertados pelos 
feirantes, que merecem 

A partir desta sexta-fei-
ra (3), a Concessionária 
Tamoios vai realizar uma 
operação especial na re-
gião para o feriado de 7 de 
setembro.
A “Operação Descida”, 
será montada no trecho 
de serra, liberando 2 pis-
tas sentido litoral e 1 pista 
sentido São José dos Cam-
pos visando garantir flui-
dez ao tráfego que segue 
em direção ao litoral norte.
Para atender ao movimen-
to de retorno do feriado, a 
rodovia volta à sua confi-
guração normal com 2 pis-
tas sentido São José dos 
Campos e 1 pista sentido 
litoral.
Em caso de necessida-
de, veículos extras, como 
guinchos, serão colocados 
à disposição dos usuários 

Na manhã desta quarta-fei-
ra (01), a CCR NovaDutra 
e a Polícia Rodoviária Fe-
deral foram acionadas para 
atender uma colisão no km 
108 da Via Dutra, da pista 
sentido Rio de Janeiro, em 
Taubaté.

um critério diferenciado 
para o consumo imediato. 
O novo espaço está loca-
lizado na esquina da rua 
Martin Cabral com a rua 
Campos Sales (próximo à 
banca de jornais e revista) 
e concentra barracas onde 
a população poderá sabo-
rear pastel, caldo de cana, 
churrasquinho, salgados e 
lanches diversos. O novo 
local oferece ainda espa-
ços disponíveis para que 
todos possam colocar me-
sas e cadeiras, trazendo 
conforto para os consumi-
dores.
“É importante ressaltar 
que a Feira Livre tem cará-
ter diversificado onde cir-
culam pessoas de todos os 
tipos, sejam comerciantes, 
consumidores ou simples 
munícipes, configurando 
um ambiente com diver-

e, junto com o aumento de 
efetivo, irão suprir o acrés-
cimo de demanda por ser-
viços.
Nos pedágios, a “Opera-
ção Papa Filas”, também 
poderá ser acionada a fim 
de otimizar o atendimento 
nas cabines manuais em 
caso de alto volume de trá-
fego.
Obras
As obras realizadas no 
trecho de serra ficarão 
suspensas a partir de sex-
ta-feira (03) e poderão ser 
retomadas a partir das 13h 
de quarta-feira (08), con-
dicionadas ao fluxo de trá-
fego na região.
Restrição de tráfego de ve-
ículos de carga
Sentido Litoral: sexta-fei-
ra (03) das 16h à 0h, sába-
do (04) das 08h às 12h e 

A ocorrência se tratava de 
um veículo de passeio que 
colidiu contra uma mure-
ta no canteiro central da 
rodovia. Segundo a PRF, 
a motorista perdeu o con-
trole do carro após passar 
mal, indo em direção ao 

sas possibilidades de uma 
saudável exploração co-
mercial, que visam aten-
der as demandas variadas 
da população, sendo, ain-
da, um dos poucos espaços 
existentes onde há contato 
direto com a comunida-
de”, ressaltou o secretário 
de Administração, Marce-
lo Martuscelli.
Através de uma iniciativa 
da Secretaria de Adminis-
tração e em conjunto com 
os demais setores envolvi-
dos, a Prefeitura prossegue 
com o trabalho de organi-
zação e fiscalização no lo-
cal, buscando minimizar 
os problemas e tornando 
a feira livre um ambiente 
agradável e turístico para 
que a população tenha 
prazer em frequentar em 
busca de alimentos frescos 
e de qualidade.

terça (07) das 8h às 12h
Sentido São José dos 
Campos: das 13h de sexta-
-feira (03) às 17h de sába-
do (04), domingo (05) das 
15h às 23h e terça (07) das 
15h às 23h
Para saber mais, acesse o 
calendário de restrições 
e as portarias completas 
pelo site.
Horários de pico
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral):
Sexta-feira (03/09) - das 
14h às 22h
Sábado (04/09) - das 06h 
às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba)
Terça-feira (07/09) - das 
12h às 22h
Quarta-feira (08/09) - das 
06h às 14h

acostamento.
A vítima de 26 anos, ficou 
gravemente ferida e foi 
socorrida pela equipe mé-
dica da CCR NovaDutra 
ao Hospital Regional de 
Taubaté. Não houve inter-
dição de faixas da pista.


