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Em Pindamonhan-
gaba, uma parceria entre 
Prefeitura e Novelis tornou 
possível investimentos 
de R$ 800 mil para a 
reestruturação do Parque 
Natural  Munic ipal  do 
Trabiju. Em cerimônia 
r e a l i z a d a  n a  t a r d e 
de quarta-feira (12), o 
prefeito Vito Ardito Lerário 
(PSDB),  autor idades 
municipais, assim com 
o representantes  da 
empresa Novelis e alunos 
e professores da ETEC 
João Gomes de Araújo 
participaram do evento de 
reabertura do parque. 
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Parque Trabiju é reaberto em Pinda após reformas 
estruturais

Akim/AgoraVale

Sany lança pedra fundamental
da fábrica chinesa em Jacareí

PÁGINA 08

Fundação VW
abre inscrições 

para oficina
on-line gratuita

de educação
no trânsito

C o m o  p r o v a  d e  s u a 
vocação industrial, Jacareí 
terá no próximo dia 28 de 
se tembro  o  evento  que 
marcará o lançamento da pedra 
fundamental da fábrica chinesa 
Sany. O horário do evento 
ainda não está confirmado. 
A expectativa é que a nova 
fábrica gere 200 novos postos 
de trabalho no município.
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Transcrevemos abaixo neste espaço
o artigo de Rafael de Souza Fonseca

- Professor de administração na Univap
e Presidente da Associação Vale Empreender

São José dos Campos:
uma cidade empreendedora

São José dos Campos é uma cidade empreendedora. 
Um polo tecnológico e industrial, marcado pela 
presença de um cluster aeroespacial e centenas de 
empresas e prestadores de serviços que suprem 
este e outros setores. Este polo, internacionalmente 
reconhecido, conta com diversas instituições de 
apoio ao empreendedorismo: quatro incubadoras 
de negócios, dois parques tecnológicos, centros 
empresariais, universidades, ONG´s, fundações, 
associações e agências de fomento. O joseense é um 
povo que trabalha e empreende ações que, dia após 
dia, consolidam o perfil desta cidade, que hoje ocupa 
a 24ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM), o que a destaca pela oferta de 
qualidade de vida e a torna cada vez mais atrativa e 
favorável para se trabalhar e viver.

Aqui temos formatado um ecossistema favorável 
não apenas para se viver e se trabalhar, mas também 
ao surgimento de oportunidades. Pessoas, ideias, 
valores e ações transitam pelas instituições joseenses 
e culminam naquilo que se espera quando da união 
da criatividade e do empreendedorismo: a inovação. 

O fomento à inovação se inicia através do 
fortalecimento da crença de que cada indivíduo é capaz 
de criar e transformar o ambiente no qual vive através 
de suas próprias ações. Todo jovem é um potencial 
empreendedor que possui a energia para transformar, 
mas precisa de direcionamento.

Novos cenários exigem novas medidas, novos 
modelos educacionais, novas ferramentas de 
aperfeiçoamento que direcionem os talentos regionais 
às oportunidades potenciais. O investimento na 
educação empreendedora e profissionalizante surge, 
portanto, como principal estratégia para o avanço 
através da diversificação de nosso ecossistema, 
agregando competências em áreas complementares 
àquelas em que já somos destaque, que permitam à 
população especializar-se, ocupar melhores postos 
de trabalho ou abrir novas empresas em segmentos 
ainda pouco explorados e em ascensão, como a 
robótica, a nanotecnologia, a internet das coisas (IoT), 
a realidade virtual e aumentada, a indústria criativa e 
as Smart Cities.

A era da competição pode transformar-se numa era 
de colaboração estratégica, com ênfase na construção 
de relações que permitam tanto aos indivíduos como 
às empresas beneficiarem-se mutuamente, gerando 
condições para fazer frente às exigências impostas 
pela nova natureza da competitividade, que permitam a 
rápida integração de valores, ou seja, situação tal que 
cada ator desta grande rede colaborativa seja capaz 
de agregar um novo valor àquilo que esteja sendo 
criado, gerando, ao final da cadeia, um enorme valor 
à sociedade, à região e um grande diferencial aos 
envolvidos no processo.

Faz-se necessária, ainda, a reflexão sobre um 
novo modelo econômico que favoreça a aliança 
intergeracional, onde sejamos capazes de atender 
às necessidades presentes sem comprometer o 
futuro. Um modelo sustentável, que privilegie o que 
há de melhor no brasileiro, sua criatividade, e o que 
há de melhor no brasileiro joseense, seu poder para 
empreender e transformar. O amanhã pode não existir 
e o presente pode deixar de fazer sentido, caso não 
assistamos nossas ações e as pautemos por esta 
reflexão.

Petrobras inicia oficina de 
empreendedorismo em São José

Capacitação integra ciclo de oficinas de gestão social e visa a fortalecer fóruns
comunitários e fomentar a sustentabilidade de comunidades das Agendas 21 Comunitárias.

A Petrobras iniciou, em várias regiões do país, o 

ciclo de oficinas de gestão social nas comunidades 

de abrangência do Programa Petrobras Agenda 21. 

O objetivo desta segunda fase é fortalecer e fomentar 

a autonomia dos fóruns comunitários instaurados na 

primeira etapa. As ações contemplam quatro oficinas e 

um curso de comunicação comunitária, somando 300 

horas de capacitação, em 83 cidades de 12 estados 

– Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

No dia 31 de agosto, começam as aulas da oficina 

de empreendedorismo social, cooperativismo e 

economia solidária na região metropolitana de São 

José dos Campos. A turma contempla, prioritariamente, 

jovens e adultos que já participam dos fóruns das 

Agendas 21 Comunitárias nos bairros Vista Verde, 

Jardim Americano, Jardim Diamante, Campos de São 

José e Jardim Motorama. As aulas serão realizadas 

na Escola Estadual Alceu Maynard Araújo (rua dos 

Miosottis, 75, Jardim Motorama), de segunda a quarta-

feira, das 19h às 22h. Nesta região, a comunidade já 

foi contemplada com a oficina de produção textual. 

As comunidades abrangidas pelo Programa 

Petrobras Agenda 21 participarão de quatro oficinas de 

gestão social: produção textual; empreendedorismo, 

cooperativismo e economia solidária; elaboração 

de projetos e estruturação de pessoa jurídica. A 

capacitação é complementada pelo o curso de 

comunicação comunitária, que trará noções básicas de 

comunicação, técnicas e produção, edição e difusão 

de informações. Todo o processo de capacitação será 

entre fim de maio de 2015 e junho de 2016. 

Esta segunda fase do programa busca estimular 

o desenvolvimento de habilidades e competências 

dos participantes para que façam a disseminação de 

novos valores e práticas em seus espaços e contextos 

sociais. “O objetivo é instrumentalizar a comunidade 

para conhecer o seu território, buscar autonomia e se 

integrar melhor aos diversos parceiros dessa iniciativa”, 

diz a gerente de Relacionamento Comunitário da 

gerência executiva de Responsabilidade Social da 

Petrobras, Rosane Aguiar.

Segundo ela, este não é um trabalho feito para 

a comunidade, mas construído com a participação 

coletiva, com base nas percepções locais. “A partir do 

olhar de onde o cidadão vive, ele define prioridades 

e soluções para mudar a história de seu bairro com 

vistas a um futuro sustentável”, destaca.

Sobre o programa
O Programa Petrobras Agenda 21 é a primeira 

experiência com foco em comunidades realizada em 

larga escala por uma empresa, no Brasil e no setor de 

energia mundial. A iniciativa é um desdobramento da 

Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) e prevê a 

aplicação desses princípios, por meio de um processo 

de diálogo permanente, em localidades vizinhas às 

unidades industriais da companhia, fomentando o 

desenvolvimento sustentável nessas regiões.

Na primeira fase, implantada em 12 estados 

brasileiros, houve a sensibilização de lideranças, 

moradores e poder público, além de uma pesquisa de 

campo com mais de 66 mil famílias em todo o Brasil, 

para identificar as características socioambientais de 

cada região. Ao longo de três anos, foram realizadas 

mais de 1.700 apresentações em 83 municípios, no 

esforço de identificar prioridades locais e fomentar o 

desenvolvimento sustentável dessas regiões. Para 

estabelecer um relacionamento mais próximo com as 

comunidades, a companhia também apresentou sua 

atuação local e atividades socioambientais em cada 

localidade. Em reuniões temáticas, as comunidades 

debateram e elegeram prioridades locais e instauraram 

os fóruns das Agendas 21 Comunitárias, que visam a 

fomentar o desenvolvimento do protagonismo cidadão.
A segunda fase prevê a ampliação da atuação dos 

fóruns com foco na integração das comunidades, na 
capacitação das lideranças comunitárias e na riação de 
rede de comunicadores comunitários para disseminar 
conceitos de sustentabilidade, desenvolvimento 
socioambiental e territorial. Até 2018, a meta é apoiar 
a formação e o fortalecimento das representações 
comunitárias, de forma que os moradores exercitem 
a autonomia e fortaleçam a visão de cidadania em 
direção ao desenvolvimento sustentável. Para que 
isso aconteça, o programa propõe a integração 
entre comunidades vizinhas por meio dos Fóruns de 
Agendas 21 Comunitárias e o fomento à formação 
de novas parcerias entre as comunidades e outras 

instituições locais.
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Nesta segunda-feira, dia 14, João Rezende, 
então presidente da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), voltou a afirmar que o uso do 
WhatsApp não é ilegal e que a agência deverá ser 
pronunciar em breve sobre a questão. 
“Temos que analisar se a utilização 
do número é concorrente”, disse ele 
ao participar de audiência pública no 
Conselho de Comunicação Social do 
Congresso Nacional.

O WhatsApp, aplicativo mensageiro 
com mais de 900 milhões de usuários 
ativos mensalmente, vem sofrendo uma 
forte repressão das operadoras brasileiros que afirmam 
que o serviço de voz do aplicativo usa o número público 
(cedido pelas operadoras de telefonia) sem pagar 
nada por isso.

Aparentemente, Rezende está do lado do WhatsApp 
e acredita que o uso do aplicativo não é ilegal no país. 
“A Anatel vai dar seu posicionamento no momento 
certo. Mas toda vez que acessa dados ou voz, o 

Associação Comercial
de Ubatuba oferece jantar
beneficente com stand up
 A Associação Comercial De Ubatuba  convida 

seus associados para o jantar beneficente em prol do 
Lar Vicentino. Será realizado no dia 23 de setembro 
(quarta-feira), às 19h30 no Restaurante Ancoradouro 
(Av. Marginal Toninhas, 525- Toninhas).

Além de um jantar delicioso, o evento contará com 
apresentação de um Stand Up Comedy. Esta é uma 
boa oportunidade de trazer sua família e viver bons 
momentos de alegria.

Os convites do jantar custam R$50,00 por pessoa. 
(Opções de prato: carne ou peixe). Bebidas à parte.

Os convites devem ser retirados com antecedência 
na sede da Associação Comercial de Ubatuba (ACIU)- 
Rua Dr. Esteves da Silva, 51- Centro.

Informações: 3834 1449.

TIM Tec lança 
mais um 

curso livre de 
tecnologia 

TIM Tec, projeto do Instituto TIM, que oferece 
cursos gratuitos sobre Tecnologias de Informação e 
Comunicação, acaba de publicar em sua plataforma 
uma nova opção de curso: Produção de Vídeos 
Educacionais para Web. 

O conteúdo é ministrado pela professora da 
Coordenadoria de Design do Instituto Federal Sul-
rio-grandense (IFSul), Catiucia Schneider, graduada 
em Artes Visuais, com especialização em Educação 
e Mestrado em Educação e Tecnologia, além de 
gestora da equipe de áudio e vídeo do Núcleo de 
Produção e Tecnologia Educacional (NPTE) do IFSul.  

A plataforma, que já possui mais de 6 mil alunos 
cadastrados e 14 cursos publicados, utiliza o conceito 
MOOC (Massive Open Online Courses). Todos eles 
são livres, abertos e gratuitos, e estão alinhados ao 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação do 
Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego).

Além de ”Produção de Vídeos Educacionais para 
Web”, estão disponíveis na plataforma (timtec.com.br) 
as seguintes opções:”HTML5 – Introdução ao Front 
End”, ”Desenho de Jogos”, “Introdução à Linguagem 
de Programação PHP”, “7 Lições para a Produção de 
Textos”, o curso para professores ”TIM Faz Ciência”, 
“Introdução à Lógica de Programação”, “Introdução 
ao uso de banco de dados SQL”, “Publicação Digital 
em Dispositivos Móveis”, “Edição e Tratamento de 
Imagens”, “Arquitetura da Informação e Projeto de 
Sistemas”, “Javascript: conceitos e bibliotecas”, 
“Introdução à programação em linguagem Java” e 
“Programação Android”.

Outra grande novidade é que até o final do ano 
devem ser publicados outros três cursos, que estão 
em fase de pós-produção. São eles: ”Introdução 
à criação de sites”, “Programação de games” e 
“Desenvolvimento de back-end”.
Sobre a TIM - A TIM é a segunda maior operadora 
do Brasil e a empresa líder do segmento pré-pago. 
Atualmente, possui mais de 75 milhões de clientes 
e 26,73% de market share. A companhia tem como 
missão conectar a sociedade e cuidar de cada cliente 
para que todos possam fazer mais, potencializando 
a vida dos usuários por meio dos seus serviços de 
comunicação. Para isso, além de focar na inovação 
e acessibilidade, a TIM prioriza a qualidade da sua 
rede e atendimento. Uma prova desse compromisso 
é o investimento de R$ 14 bilhões destinado para a 
operação brasileira no triênio que vai até 2017.

A transparência também é um pilar da operadora. A 
TIM é a única empresa do setor de telecomunicações 
no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, reconhecido 
como nível máximo de governança corporativa, além 
de fazer parte também do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) e do Índice de Carbono Eficiente 
(ICO2). É destaque o projeto Portas Abertas 
(www.tim.com.br/portasabertas ), que permite aos 
consumidores acompanhar as ações de ampliação 
e melhorias da rede, além de conhecer o verdadeiro 
retrato da cobertura da TIM.

Para mais informações acesse www.tim.com.br  
ou www.facebook.com/timbrasil.

Palestra do Polo Vale Decor 
debate diferentes perfis

de comportamento
O Polo Vale Decor promoveu no auditório da FAAP, a 

palestra “Perfis de comportamento e relações humanas 
nas organizações”, ministrada pelo profissional José 
Carlos Carturan.

A palestra foi destinada a arquitetos e lojistas da 
área e, segundo o palestrante, “teve o objetivo de 
entender os perfis de comportamento das pessoas e 
como isso pode interferir nas relações profissionais de 
cada um. Para os profissionais da área de arquitetura é 
uma maneira de entender também como se relacionar 
com cada tipo de cliente, com as vendas externas 
e aprender assim a ‘vender seu peixe’, facilitando 
novos negócios e a percepção de qual tipo de cliente 
está sendo lhe apresentado para obter um melhor 
relacionamento com ele e também com os seus 
fornecedores”.

Anatel fará pronunciamento
sobre serviço de voz do WhatsApp

indivíduo está pagando à operadora, há um custo para 
o usuário quando acessa esse serviço”, completou.

Rezende também acredita que o uso de aplicativos 
mensageiros também é discutido em outros países, 

mas a questão não é a mesma do Brasil. 
“A equalização tributária não depende 
de regulação econômica” afirmou.

Para Rodrigo Abreu, presidente da 
TIM Participações, a concorrência com 
o WhatsApp deve existir. “Existem várias 
discussões, e a tônica sempre é de 
igualdade de condições de competição 
dentro do mesmo serviço”, disse ele, 
que também acredita que existem 

questões a serem discutidas, mas que a análise está 
sendo feita pelo Sinditelebrasil e que “não existe uma 
posição específica de cada empresa.”

No mês passado, o relato de que operadoras 
brasileiras estariam preparando uma petição contra o 
mensageiro foi divulgado, deixando até mesmo uma 
série de usuários preocupados com a utilização do 
mesmo para os próximos meses.
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Rede de restaurante aumenta oferta de
cervejas na categoria Premium em São José

Desde o início deste mês, a cerveja 
alemã Franziskaner Hefe-Weissbier Hell 
e a mexicana Corona Extra entraram 
no menu de bebidas da rede Outback 
Steakhouse. As duas novas opções 
ampliam o cardápio de cervejas premium 
e estão disponíveis nos 71 restaurantes 
da rede no Brasil.

Combinação perfeita para um 
dos deliciosos aperitivos Outback, 
a mexicana lager Corona Extra (R$ 
12,00) é suave, refrescante e com 
leves toques cítricos. O equilíbrio 
dessa cerveja a torna perfeita para 
acompanhar as Aussie Cheese 
Fries, tradicionais batatas fritas 
cobertas com mix de queijos e bacon 
picado servidas com o molho Ranch 
(R$39,00). Além de ser leve como o peixe grelhado 

Tilápia Filet, temperado ao estilo Ab-
Original Outback e servido com o molho 
Tartare (R$44,00), também harmoniza 
com um dos favoritos Outback, o Chicken 
on the Barbie, peito de frango grelhado 
servido com o molho Barbecue e 
legumes cozidos no vapor (R$39,90).

A alemã Franziskaner (R$ 17,00) é 
feita de trigo e apresenta cor cristalina, 
sabor leve, com refrescância e 
aroma levemente frutado. Ideal 
para acompanhar outra novidade do 
cardápio, o Jackaroo, combinação da 
tradicional costela Ribs e saboroso 
steak de filé mignon (R$59,90). 
Também vai super bem com frango, 
peixe, frutos do mar, salada e massa, 

como a Toowoomba Pasta, mistura de camarões e 
champignons temperados, com fettuccine ao molho 
Alfredo (R$43,90).

As cervejas importadas caíram no gosto dos 
brasileiros. Segundo dados da consultoria britânica 
Mintel de 2014, o consumo de cervejas especiais 
aumentou 36% nos últimos três anos no País. “Essas 
novidades fazem parte da nossa estratégia de 
inovação para diversificar constantemente as opções 
para os nossos clientes. Trouxemos cervejas de 
sabores variados e agora temos rótulos que agradam 
diferentes paladares. O Outback já é consolidado como 
um destino para celebrações e para aproveitar bons 
momentos, mas queremos também reforçar nossos 
restaurantes como destino para degustar cervejas 
especiais”, destaca Paula Castellan, a diretora de 
Marketing do Outback Brasil.

O menu de cervejas especiais da rede Outback 
já conta com as belgas Leffe Blonde (R$ 14,90)  e 
Hoegaarden (R$ 14,90).

Em São José dos Campos, o Outback está 
localizado no piso superior do Center Vale Shopping – 
Av. Deputado Matarazo, 9.403, Jardim Oswaldo Cruz. 
Horário de Funcionamento: de segunda a quinta-feira, 
das 12h às 15h e das 18h às 23h; sexta-feira, das 
12h as 00h; sábado, das 12h às 00h30; domingos e 
feriados das 12h às 22h. Informações (12) 3911.3220.

Associação dos Advogados 
inicia negociações para

estabelecer convênio com
o Parque Tecnológico

Com a intermediação de Daniel Gil Monteiro de 
Faria, Diretor de Operações da Engtelco, foi realizada 
na sexta-feira (21/08) uma reunião entre a Associação 
dos Advogados de São José dos Campos (AASJC) 
e Luiz Fernando Carvalho, Gestor de Empresas e 
Instituições do Parque Tecnológico de São José dos 
Campos.

O encontro teve o objetivo de iniciar uma parceria 
para que a entidade dos advogados faça um convênio 
para oferecer suporte aos empresários do Parque 
Tecnológico para que tenham orientações jurídicas e 
possam ter indicações de advogados especializados 
para suas necessidades.

Para Luiz Fernando Faria de Souza, presidente 
da AASJC, que além de exercer a profissão jurídica 
é professor de Direito na UNIVAP, este convênio será 
muito produtivo, pois a Associação é voltada para as 
necessidades dos advogados associados, mas tem 
ainda um caráter de atender o desenvolvimento social 
e econômico da cidade.

A AASJC contou ainda neste encontro com 
o advogados Costanzo De Finis, Vera Rebelo, 
Coordenadora de Relações Institucionais e Bruno 
Wenzel, Gerente Administrativo da Associação.

Alex Brito

Sany lança pedra fundamental da fábrica de Jacareí

Como prova de sua vocação industrial, Jacareí terá 
no próximo dia 28 de setembro o evento que marcará 
o lançamento da pedra fundamental da fábrica chinesa 
Sany. O horário do evento ainda não está confirmado. 
A expectativa é que a nova fábrica gere 200 novos 
postos de trabalho no município.

As negociações para a vinda da fábrica chinesa 

tiveram início em 2010. A instalação da Sany foi 
confirmada após a sede da empresa confirmar a 
localização da cidade, fato que acabou tornando-se 
importante da estratégia mundial da empresa para 
nacionalizar toda a sua linha de escavadeiras e 
retroescavadeiras até o final do ano que vem. Com a 
conclusão das obras, a unidade terá capacidade para 
produzir até 2 mil unidades por ano.

A nova fábrica será instalada em  uma área de 
568 mil metros quadrados, às margens da rodovia 
Presidente Dutra. A terraplanagem já foi concluída e 
ainda este ano devem começar a ser construídas as 
dependências da fábrica, que incluem galpões e uma 
área administrativa. A meta é que a fábrica entre em 
operação até o final de 2016.
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Gerdau de Pinda faz novo lay-off com 200 funcionários

Os trabalhadores da Gerdau aprovaram em 
assembleia neste mês, uma nova etapa de lay-
off (suspensão do contrato de trabalho) com 200 
funcionários.

Atualmente, a empresa tem 70 trabalhadores que 
entraram no programa em maio e retornarão para a 
fábrica em outubro, quando começa essa nova etapa, 
com outros funcionários.

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT, Herivelto 
Moraes - Vela, também foi acordado que caso a baixa 
na produção permaneça, uma terceira etapa de lay-

off ainda poderá ser 
negociada.

“ O  m a i s 
i m p o r t a n t e  é 
q u e  c o m  e s s e 
acordo, todos os 
func ionár ios  da 
p rodução  t e rão 
es tab i l i dade  de 
e m p r e g o  a t é 
janeiro de 2016. É 
a primeira vez que 
conseguimos um 
acordo com essa 
garantia na Gerdau, 
e certamente servirá 
de referência para 
outras unidades”, 
disse Vela.

Na negociação, 
também foi discutida a adesão ao PPE (Programa 
de Proteção ao Emprego), mas essa medida só 
poderá ser aplicada depois que se esgotarem todas 
as alternativas, além do lay-off, como todas as férias 
e o banco de horas.

Atualmente, a Gerdau de Pinda emprega cerca 
de 1.700 trabalhadores na produção de laminados a 
aço.O lay-off é um programa do Ministério do Trabalho 
e Emprego no qual a empresa recebe subsídios 
para manter o funcionário empregado e estudando 
enquanto aguarda a retomada da produção.

LG dá férias
coletivas para mais 
de 200 em Taubaté
A LG Eletronics anunciou férias coletivas para 

227 funcionários da fábrica de Taubaté neste mês, 
após demitir outros 115 funcionários. Segundo a 
multinacional, a intenção das medidas foi adequar 
a produção da unidade à demanda do mercado. A 
empresa tem hoje cerca de dois mil colaboradores.

Além desses 227 funcionários da linha de 
celulares em férias coletivas até o dia 3 de outubro, 
a empresa também já anunciou a mesma medida 
para outro grupo de 170 trabalhadores , que produz 
máquinas de lavar e monitores, a partir da próxima 
semana.

Desde o início de 2015, cerca de 2.230 
foram colocados em férias coletivas, segundo a 
multinacional. A empresa informou também que abriu 
Programas de Demissão Voluntária (PDV) por quatro 
vezes ao longo deste período. 

A LG alegou que a indústria eletro-eletrônica 
sofreu uma queda de 18,1% nos primeiros sete 
meses deste ano em relação ao mesmo período do 
ano passado. Segundo o IBGE, no mês de julho a 
redução foi de 34,8% comparado ao mesmo mês 
de 2014.

Assembléia na Gerdau de Pinda, faz novo lay-off  com 200 funcionários

Divulgação
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Parque Trabiju é reaberto em Pinda após reformas estruturais
As visitas serão permitidas a partir 21 de setembro, Dia da Árvore, sempre em grupos agendados junto à Prefeitura

Senac São José abre
inscrições para diversos cursos

O Senac São José dos Campos está 
com inscrições abertas para diversos 
cursos. Confira abaixo a relação dos 
cursos com suas datas e horários. O 
Senac está localizado na Vila Industrial, 
à rua Saigiro Nakamura, 400. Para 
mais informações sobre os cursos, 
valores e inscrições, entre em contato 
com o Senac São José dos Campos 
através do telefone (12) 2134-9000, pelo 
portal (www.sp.senac.br/sjcampos) ou 
pessoalmente na unidade.

Jardinagem
Capacitar pessoas para formar, 

manter e reformar pequenos jardins 
e vasos, mobilizando conhecimentos 
sobre: fisiologia e classificação das 
plantas, solo e condições ambientais; 
utilizando técnicas adequadas de 
plantio, poda e tratos culturais, sabendo 
orientar terceiros sobre a manutenção 
dos espaços verdes, atendendo a 
necessidades e expectativas de clientes, 
e respeitando o meio ambiente.
Data: 19/9 a 14/11
Horário: 8h30 às 13h30, sábado

 Escrituração Fiscal
Capacitar o aluno para escriturar 

documentos fiscais, por meio de 

práticas manuais, eletrônicas e digitais, 
considerando as normas legais vigentes, 
a fim de não incorrer em irregularidades 
fisco-tributárias. 
Data: 19/9 a 7/11
Horário: 9 às 13 horas, sábado

Formação Adobe CC Web
HTML5/CSS3, Photoshop,

Dreamweaver e Flash
Contribuir para que o aluno conheça 

a linguagem HTML5/CSS3 e utilize os 
softwares Photoshop, Dreamweaver e 
Flash da Adobe para criar e produzir 
websites profissionais, implementando 
imagens, animações e interatividade.
Data: 21/9 a 11/12
Horário: 8 às 12 horas, segunda, quarta 
e sexta-feira

CCNA R&S 5.0
- 2 Routing & Switching Essentials

Capacitar o aluno para compreender 
concei tos de ro teamento -  seu 
funcionamento, como é determinado 
o melhor caminho em redes remotas, 
além de aprender roteamento estático 
e protocolos de roteamento dinâmico.
Data: 21/9 a 9/12
Horário: 19 horas às 22h30, segunda, 
quarta e sexta-feira

Em Pindamonhangaba, uma parceria entre 
Prefeitura e Novelis tornou possível investimentos 
de R$ 800 mil para a reestruturação do Parque 
Natural Municipal do Trabiju. Em cerimônia realizada 
na tarde de quarta-feira (12), o prefeito Vito Ardito 
Lerário (PSDB), autoridades municipais, assim 
com o representantes da empresa Novelis e alunos 
e professores da ETEC João Gomes de Araújo 
participaram do evento de reabertura do parque. 

De acordo com o prefeito, o local passa por uma 
série de reformas e benfeitorias estruturais como 
reforma das pontes, do conjunto de ocas, piso 
intertravado na portaria e no entorno das ocas, melhoria 
nos banheiros , pintura e jardinagem. Por sua vez, a 

empresa Evoluir foi a responsável 
pela parte didática e pedagógica de 
visitação ao parque.

O prefeito Vito Ardito Lerário 
lembra que o Parque Trabiju é 
hoje uma área de preservação 
porque , há mais de 100 anos, a 
área foi adquirida pelo município e 
já naquele tempo se pensava em 
preservação ambiental. “Lógico 
que é importante essa preservação 
[do parque] porque se a gente está 
aí com problema no estado de São 
Paulo e no Brasil, logicamente 
alguém não fez a lição de casa, 

derrubou mata, estragou beira de rios e não deixou 
margens para os ribeirões... Então, hoje nós temos 
aqui 300 alqueires, um lugar todinho de mata, tem 
uma flora e fauna espetacular, e a gente conhece 
palmo a palmo dessa natureza. E agora, tem que ser 
preservado.”, disse. 

“Foi daqui deste parque que a água foi encanada 
pela primeira vez e o abastecimento do município foi 
feito até a década de 30, além do que é um patrimônio 
ambiental, então, toda essa parte de preservação. 
Hoje, alem de inaugurar a reestruturação, agora o 
parque está preparado para receber o turista e os 
grupos. Também a abertura 5 elementos que fala 
dos quatro elementos (água, terra, fogo e ar) com 

o quinto elemento, que é o homem.”, disse Karina 
Lacorte César, diretora do Departamento de Patrimônio 
Histórico da Prefeitura.

A diretora de Patrimônio Histórico esclarece que, 
a partir de 21 de setembro, Dia da Árvore, os grupos 
já poderão visitar o parque, sempre guiados, devido 
à existência de uma fauna muito rica na região. As 
visitas devem ser agendadas no Departamento de 
Meio Ambiente.

Para se chegar ao Parque Municipal do Trabiju, 
basta seguir pela rodovia Caio Gomes Figueiredo 
(Piracuama), passando pela rotatória da estrada do 
Ribeirão Grande e entrando na próxima estrada à 
direita, denominada Estrada Municipal José Machado 
de Andrade, que já tem alguns trechos pavimentados. 
A portaria do parque fica a cinco quilômetros acima.

Túnel do Tempo
A área, que antes pertencia à Fazenda Santa 

Cruz, foi adquirida pelo poder público em 1889. Visto 
como um político progressita, o prefeito de então, Dr. 
Francisco Marcondes Romeiro planejava abastecer a 
cidade com a água da Serra e para isso promoveu a 
captação do riacho Trabiju. Inclusive , mandou trazer 
da Bélgica o material, dentre eles, canos de ferro para a 
adutora. Com efeito, logo depois eram inaugurados, um 
chafariz no bairro Boa Vista, outro no Largo do Quartel, 
e mais tarde o da Praça Monsenhor Marcondes, que 
ainda recebe a água do manancial do Trabiju.

Akim/AgoraVale
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Chicão Ruzene, Supla, Rosinha Ruzene e João Suplicy no Show do Brothers Of  Brazil

Ari Mathea (CIESP Taubaté) e Gerson Britto
(Dokar Veículos) no Encontro Itinerante de

Negócios Happy Business NJE-CIESP

Provedor. dr. José Alberto Monteclaro César sua esposa Diva Monteclaro César,
dra. Luciana Bason Marques e marido Marcelo Araujo Marques,

nos 152 anos da Santa Casa de Pindamonhangaba

Carlos Marques, diretor de Logística da Helibras e
Heribert Schrange, presidente da AERnnova do Brasil. No
lançamento  da 1ª edição do Aerospace Meeting Brasil 2015

Raquel Botinha, gerente de Comunicação Externa da Novelis, diretor técnico da Divisão de 
Reservas e Parques Estaduais, José Luiz de Carvalho e Eunice Tomaidis de Lima, diretora de 
Comunicação e Relações Governamentais da Novelis, na reinauguração do ParqueTrabiju

Thiago Cruz, proprietário Gato Seco e Willian de Freitas 
(Filé Miau Espetinhos), na  Feijoada do Gato 2015

Newton Ximenes, proprietário do Seo Bar)
e Mauro Fontes, gerente MKT Taubaté Shopping,

no Projeto Happy Disco Seo Bar
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Fundação VW abre inscrições para oficina on-line gratuita 
de desenvolvimento de jogos de educação no trânsito

A Fundação Volkswagen está com inscrições 
abertas para a oficina “Jogos pela mudança: Aprenda 
a criar!”, que será realizado em parceria com o Detran.
SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

O curso “Jogos pela mudança: Aprenda a criar!” 
é totalmente on-line, gratuito e será realizado 
na plataforma do programa “Jogo da Vida em 
Trânsito”, criado pela Fundação 
Volkswagen em parceria com a 
Virgo Game Studios. A oficina 
poderá ser realizada entre os dias 
18 de setembro e 16 de outubro 
de 2015 e todos os participantes 
receberão um certificado emitido 
pela Fundação Volkswagen, com  
reconhecimento do Detran.SP.

As inscrições para participar da 
oficina poderão ser realizadas por 
meio do site www.jvt.org.br. Para 
participar, basta ter acesso a um 
computador conectado à internet. 
As vagas serão ilimitadas, por se 

tratar de um curso em formato MOOC (Massive Open 
On-line Courses – Curso On-line Aberto e Massivo).

“Com a realização de um curso massivo, a 
Fundação Volkswagen torna o programa ‘Jogo da Vida 
em Trânsito’ acessível a todos. Os cursos tipo MOOC 
são uma inovação que têm revolucionado o ensino 

As inscrições podem ser realizadas pelo site · www.jvt.org.br; para participar basta ter acesso a um computador conectado à internet
O curso “Jogos pela mudança: Aprenda a criar!” será realizado na plataforma do programa “Jogo da Vida em Trânsito”, da Fundação Volkswagen

·Em formato inovador, que agrega textos ágeis, vídeos, entre outros recursos,
o curso ensina a criar jogos como ferramentas para gerar reflexões sobre a atitude no trânsito

a distância, já sendo utilizados por instituições como 
a Universidade Stanford, Universidade de Harvard e 
Universidade São Paulo”, diz a diretora da Fundação 
Volkswagen, Keli Smaniotti.

Direcionado principalmente a educadores, o curso 
“Jogos pela mudança: Aprenda a criar!” tem carga 
horária de 8 horas, que podem ser aplicadas de 

maneira personalizada, de acordo 
com o ritmo de cada participante, 
e oferecerá diversas ferramentas 
para criação e utilização de jogos 
como aliados do aprendizado de 
educação e cidadania no trânsito 
nas escolas.

O formato inovador, que agrega 
textos ágeis, dinâmicas, vídeos, 
material didático, modelos de jogos, 
entre outras ferramentas, tem como 
objetivo oferecer aos participantes 
um conteúdo pedagógico leve e 
facilmente aplicado à realidade.

Divulgação VW


