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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
divulgando a programação
oficial do Carnaval 2013
“Caia na Folia”. No total,
serão nove dias de muita
alegria e diversão nas ruas da
cidade, para os mais variados
públicos. Todas as atrações
serão gratuitasA programação
começa com o Festival de
Marchinhas, dias 25, 26 e 27
de janeiro, no Largo do
Quartel, iniciando o clima
carnavalesco em
Pindamonhangaba.  A partir
desta data, haverá atrações
em todos os finais de semana
até o Carnaval.De acordo
com o prefeito Vito Ardito, o
Carnaval deste ano será
realizado com um orçamento
enxuto, mas ainda assim com
grande qualidade. Ao fazer a
programação, a intenção da
comissão de carnaval foi
priorizar os músicos de
Pindamonhangaba, mantendo
as tradições carnavalescas
que já caíram no gosto da
p o p u l a ç ã o . P R É -
CARNAVAL O Pré-
Carnaval, que já é uma
tradição em nossa cidade,

será realizado no dia 3 de
fevereiro, no Vale das
Acácias, com a Banda
Siriloco, de
Pindamonhangaba, e em
seguida o show de Preto Joia,
que se destaca como
intérprete de sambas enredo
e foi um dos autores do
samba  “Liberdade, liberdade,
abre as asas sobre nós”, que
hoje é tema de abertura de
novela.SHOW GOSPEL A
sexta-feira de Carnaval, dia 8
de fevereiro, terá uma atração
inovadora: o show gospel com
Mara Maravilha e Banda,
contemplando também o
público evangélico. O evento
será realizado às 20 horas, no
Espaço Folia, localizado na
Avenida do Samba (Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso). Abrindo o show, o
grupo de dança e teatro
Incendiart, de
Pindamonhangaba, realizará
uma apresentação.SÁBADO
DE CARNAVALAs
atrações do sábado de
carnaval, dia 9, começam logo
cedo, com o tradicional desfile
das Dondocas pelas ruas do
centro da cidade. Em seguida,

o Juca Teles e Banda
Estrambelhados agita os
foliões de toda a cidade, a
partir das 16 horas, com saída
da Praça do Quartel e
chegada na Avenida do
Samba, que estará super
animada, tendo no palco a
Banda Bala e em, seguida, a
Banda Frente de Varanda. A
Folia segue até a meia-
noite.MATINÊS E
CIRCUITO FOLIA
Domingo, segunda e terça-
feira de Carnaval serão dias
de matinê na Praça do
Quartel. As bandas Charles
Anjo 45 e João By Law
ficarão responsáveis por
animar as tardes, que serão
encerradas com o Circuito
Folia.No Circuito Folia, os
blocos de abadá se
concentram em frente ao
prédio da Prefeitura, seguindo
o trio elétrico até o Espaço
Folia, na Avenida do Samba.
Chegando lá, encontrarão
shows das Bandas Garotos do
Vale, Multi Band Show,
Banda Bala e Frente de
Varanda, de acordo com a
programação do dia.

Prefeitura de Pinda
divulga programação do
Carnaval 2013 “Caia na

Folia”
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Malabarismo, monociclo,
perna de pau, arame
(slackline) e bolasO Sesc
Taubaté realiza de 16 de
janeiro a 27 de fevereiro,
das 14h às 17h, vivência
de Modalidades
Circenses com Rodrigo
Bianchini, da Cia Giro
Circo. A atividade é
gratuita.O rico universo
circense reúne diversas
modalidades artísticas,
que desafiam múltiplas
habilidades. Os
participantes dessa
vivência poderão

experimentar o
malabarismo, monociclo,
perna de pau, arame
(slackline) e bolas.A
atividade integra o
projeto Sesc Verão 2013
que tem como objetivo
promover a prática
inclusiva e prazerosa do
esporte e da atividade
física entre todas as
pessoas e em diferentes
espaços. Despertar os
olhares para os diversos
espaços da cidade – Sesc,
clubes, parques, praças,
rua – e a apropriação

enquanto possibilidade de
prática de esportes e
atividades físicas,
incentivando para que
escolham uma atividade,
formem grupos para
praticar e encontrem o
seu lugar. A programação
contempla diversas
práticas, demonstrações e
c o m p e t i ç õ e s ,
promovendo o lazer, a
p a r t i c i p a ç ã o ,
a inclusão, o exercício
pleno da cidadania e a
busca de uma melhor
qualidade de vida.

Taubaté:
 Projeto vivência

modalides circenses
O deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV) retomou
suas atividades na segunda-
feira, dias 14, após período
de férias iniciado em 18 de
dezembro.Na tarde desta
segunda-feira, acompanhado
do diretor regional do
Departamento de Águas e
Energia (DAEE), Nazareno
Mostarda, ele visita a cidade
de São Luiz do Paraitinga,
onde as chuvas dos últimos
dias deixaram a população
apreensiva, tendo em vista a
elevação do nível do rio

Paraitinga, que chegou a
inundar algumas ruas e cerca
de 30 residências.Ontem
terça-feira, dia 15, Padre
Afonso seguirá, com
Mostarda, para as cidades
de Cunha e Guaratinguetá,
também para verificar a
situação da população
prejudicada com as chuvas
que atingem a cidade.Hoje
dia , 16, o deputado visita
Campos do Jordão, onde
cerca de 60 pessoas estão
desalojadas e 16 casas foram
interditadas nos bairros Vila

Albertina, Nadir, Monte
Carlos, Floresta, Brancas
Nuvens, Santa Cruz, Santo
Antônio e Britador.Nas
visitas aos municípios, Padre
Afonso vai ouvir as
autoridades e a população e
observar a situação de áreas
inundadas e aquelas de risco
para encaminhar as
demandas ao governador
Geraldo Alckmin e demais
autoridades. “Vamos ajudar
a população pedindo socorro
para as suas necessidades”,
afirma.

Padre Afonso visita
cidades atingidas pelas

chuvas

A presidenta Dilma
Rousseff sancionou a lei
que prorroga as
concessões de geração de
energia elétrica e reduz
encargos setoriais de
forma a oferecer tarifas

menores ao consumidor.
De acordo com a Lei
12.783, de 11 de janeiro
de 2013, publicada ontem,
dia 14, no Diário Oficial
da União, as concessões
de geração de energia

elétrica poderão ser
prorrogadas uma única
vez, pelo prazo de até 30
anos, de forma a assegurar
a continuidade, a
eficiência da prestação e
a tarifa mais baixa.

Sancionada lei que
prorroga concessões de

geração de energia e
reduz tarifas

O resultado do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu)
já pode ser consultado na
página do programa (http:/
/ s i s u . m e c . g o v . b r /
selecionados), nas
instituições participantes
e na central de
atendimento do

Ministério da Educação
( M E C ) ,
por meio do telefone
0800616161. A consulta
foi aberta inicialmente
apenas pelo 0800,
enquanto o sistema fazia
o carregamento dos dados
na internet. Os

convocados devem
providenciar a matrícula
entre os dias 18 e 22 deste
m ê s .
A segunda chamada será
divulgada no próximo dia
2 8 ,
com matrículas de 1º a 5
de fevereiro.

Primeira chamada de
aprovados no Sisu já
pode ser consultada

A Unitau está com
inscrições abertas para
alunos de Medicina
interessados em realizar
os cursos de
aperfeiçoamento em
ortopedia e traumatologia
e em pediatria.O curso de
aperfeiçoamento em
ortopedia tem duração de
três anos (cada ano
corresponde a um nível,
totalizando três níveis),
que somam 870 horas/
aula. O aperfeiçoamento
em pediatria tem carga
horária de 580 horas/aula,
divididas em dois níveis –

a duração total do curso é
de dois anos.Há quatro
vagas para ortopedia e
duas para pediatria. Para
ingressar nos cursos, é
necessário ser aprovado
nas provas, que
acontecem no dia 4 de
fevereiro para ortopedia e
7 de fevereiro para
pediatria.As inscrições
para ortopedia podem ser
realizadas até o próximo
dia 28 e, para pediatria, os
interessados podem se
cadastrar até o próximo
dia 31. As inscrições
devem ser feitas de

segunda a quinta-feira, das
8h às 11h30 e das 13h30
às 16h30, e sexta-feira,
das 8h às 11h30 e das
13h30 às 15h30, no
Centro de Estudos da Fust
(Fundação Universitária
de Saúde de Taubaté),
localizado na Avenida
Granadeiro Guimarães,
270, no Centro. A lista de
documentos necessários
e mais informações sobre
os cursos podem ser
obtidas no site da Unitau
( w w w . u n i t a u . b r ) ,
na aba de licitações e
concursos.

Unitau abre inscrições
para aperfeiçoamento

em ortopedia e pediatria
A adolescência é uma das
principais fases de alterações
no corpo humano: o jovem
passa por transformações
físicas e mentais, além de ter
a oportunidade de viver
novas experiências no dia a
dia. Partindo desse ponto, o
aluno de Psicologia da
Unitau, Guilherme Donegatti
desenvolveu uma pesquisa
para analisar o
comportamento dos
adolescentes em relação à
própria saúde.Sob
orientação da Prof.ª Dr.ª
Adriana Leônidas, o
graduando realizou o trabalho
científico em duas escolas
públicas: uma, localizada num
bairro de classe média, e a
outra, num bairro carente de
Taubaté. “Fizemos isso para

mostrar que a questão social
também afeta o
comportamento do
adolescente”, ressalta
Donegatti.Os participantes,
que têm entre 14 e 20 anos,
responderam a um
questionário adaptado de
Straub (2005), composto de
48 perguntas sobre dados
s o c i o d e m o g r á f i c o s ,
comportamento e saúde.
Foram entrevistados 153
estudantes para a elaboração
do trabalho científico.A
pesquisa mostra que há
alguns comportamentos
benéficos nos entrevistados,
como o baixo consumo de
bebida alcoólica e de tabaco.
Não obstante, a falta de
atividades físicas regulares e
de alimentação balanceada

são dados alarmantes da
pesquisa. O resultado final
apresenta que a maioria dos
adolescentes está satisfeita
com a própria saúde.O
trabalho científico foi
apresentado durante o I
Congresso Internacional de
C i ê n c i a ,
 Tecnologia e
Desenvolvimento da Unitau.
Animado com os resultados
obtidos, Donegatti afirma que
todo o processo representou
um grande avanço na sua
carreira. “Esta pesquisa, além
de aprimorar meu
c o n h e c i m e n t o ,
 possibilitou meu ingresso no
universo da pesquisa
a c a d ê m i c a ,
além de gerar uma satisfação
pessoal”.

Estudo da Unitau aborda
o comportamento de

adolescentes

Inspirado no passado, mais
precisamente na década de
50, o Esporte Clube Taubaté
lança o vídeo “Nosso
orgulho nos inspira” para
divulgar novo uniforme que
usará durante a disputa da
Série A3 de 2013.A camisa
será listrada e terá a cor azul
celeste como grande
novidade, a cor remete ao

uniforme utilizado na gloriosa
campanha do título de 1954.
As estrelas do vídeo são dois
ícones da história do Burrão,
um do passado: Antônio Julio
Taino, o “Toninho Taino”,
campeão de 1954, e outro
do presente, Gilson
Domingos Rezende
Agostinho, o “Gilsinho”.A
empresa responsável pela

confecção do uniforme é a
RT Sports, parceira do clube
desde de 2010. A nova
camisa pode ser encontrada
nas principais lojas de
esportes da
cidade.Acompanhem o
vídeo “Nosso orgulho nos
inspira” no link a seguir: http:/
/ w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=mUtBgw5eaHs

Esporte Clube Taubaté lança
vídeo para divulgar novo

uniforme


