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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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Jornal Regional

O primeiro feriado
prolongado do ano acontece
já em fevereiro, entre os dias
08 e 13 e, por que não fazer
as suas reservas para
aproveitar todo o sossego
das montanhas nessa época
do ano, em que o calor é um
convite a aproveitar as
belezas naturais de Campos
do Jordão, ao mesmo tempo
fugir um pouco dos agito e
batucadas. Confira agora
algumas opções de pacotes
para a data. Vila Inglesa
(Hotel Super
Luxo)Carnaval: para o
primeiro feriado prolongado
nacional, o Hotel está com
pacotes de 5 diárias (08 a
13/02), casal, a partir de R$
4.150,00 (Apto Standard) e
R$ 4.650,00 (Apto Luxo),
com café da manhã, almoço
e jantar incluso. O Hotel
conta ainda com recreação
infantil, bar, sala de estar com
lareira, restaurante com
cozinha ao vivo, quadras
poliesportivas, equipe de
monitores, piscina coberta e
aquecida, sauna, arvorismo e
brinquedoteca. Reservas e
outras informações pelo
telefone (12) 3669-5000. La
Toscana (Pousada de
L u x o ) C a r n a v a l :  O s
pacotes de 3 diárias (09 a
12/02), estão por R$
1.190,00 (Apto Luxo) e para
4 diárias (08 a 12/02) saem
a R$ 1.290,00 (Apto Luxo),
com café da manhã e chá da
tarde servido das 16h às 18h.
Outras informações e
reservas pelo telefone (12)
3 6 6 3 - 6 6 5 0 . A n n e c y
(Pousada de
Luxo)Carnaval: A Pousada
oferece pacotes de 3 diárias,
casal, a partir de R$ 1.770,00
(Suíte Luxo, Luxo/ Triplo),
R$ 2.035,00 (Luxo com
lareira), R$ 2.645,00
(Máster com
hidromassagem) e R$
3.180,00 (Premium com
lareira e hidromassagem). Já
com 4 diárias, os valores vão
para R$ 2.120,00 00 (Suíte
Luxo, Luxo/ Triplo),
R$2.435,00 (Luxo com

lareira), R$ 3.145,00
(Máster com
hidromassagem) e R$
3.780,00 (Premium com
lareira e hidromassagem),
incluso em todos os pacotes
café da manhã e mini chá da
tarde, servido das 16h 30 às
18h. Informações pelo
telefone (12) 3663-
3617.LAH Hostellerie
(Pousada Super
Luxo)Carnaval: Os pacotes
de 4 diárias, casal, saem a R$
2.720,00 (Suíte Medium), R$
3.000,00 (Suíte Top), R$
3.320,00 (Suíte Top Plus),R$
4.800,00 (Top Plus Especial).
O Hotel cona com adega,
cozinha gourmet, piscina
aquecida com
hidromassagem, biblioteca,
dvdteca, estacionamento com
manobrista e transfers.
Informações e reservas pelo
telefone (12) 3663-
2926.Hotel Astória (Hotel
Econômico)Carnaval:  O
Hotel está com pacotes de 4
diárias, casal, com café da
manhã incluso a R$ 850,00.
Não cobra taxa de serviço e
estacionamento privativo.
Reservas e informações pelo
telefone (12) 3663-2797.Le
Renard (Hotel de
Luxo)Carnaval: Para o
Carnaval, o Hotel está
oferecendo diárias a partir de
R$ 650,00 (Classic), R$
850,00 (Suíte Prestige), R$
1.150,00 (Suíte Duplex
Prestige) e R$ 2.050,00
(Presidencial), com café da
manhã incluso e disponibiliza
ainda serviço de piscina, sauna
seca e a vapor, sala de fitness,
além de gazebo bar,
restaurante, estacionamento
com manobrista, apartamento
para cadeirante, massagem by
Jacque Janine (serviço a
parte). Reservas pelo telefone
(12) 3669-2220.Recanto dos
Sonhos (Pousada de
Luxo)Carnaval: Para a
data, a Pousada oferece
pacotes de 4 diárias, casal, a
R$ 1.690,00 (Chalé
Elegance), R$ 1.800,00
(Chalé Stillus),R$ 1.940,00
(Chalé Master), R$ 2.090,00
(Chalé King). Veja também as
opções de pacotes para
acomodações de 3 até 8
pacotes. Todos os pacotes

estão inclusos café da manhã.
O Recanto dos Sonhos possui
A Pousada conta com uma
infraestrutura com sauna,
piscina, minigolfe, sala de
jogos, sala de carteado,
playground, churrasqueira,
num total de 15 mil m².
Confiras essa opções de
acomodações pelo telefone
(11) 4227-6613.Pousada MG
(Pousada de
Luxo) Carnaval :  Nes te
feriado, a Pousada está com
pacotes de 4 diárias, casal,
que vão desde R$ 1.200,00
(Apto Luxo), R$ 1.400,00
(Super Luxo) e R$ 1.800,00
(Apto Máster), incluso café
da manhã e chá da tarde. Os
hóspedes dos apartamentos
Máster podem optar por
tomar o café no quarto. A
Pousada ainda oferece
american-bar, adega, sala de
TV com lareira, sala de café
da manhã com lareira, SPA
com ofurô, academia, sala de
jogos com lareira e mirante
panorâmico. Reservas pelo
telefone (12) 3662-
1174.Pousada do Conde
(Pousada de
Luxo)Carnaval: Os pacotes
de 4 diárias com café da
manhã incluso saem a R$
1.350,00 + 10% (Suíte Duplo/
Casal) e a R$ 1.750,00 + 10%
(Suíte Triplo). Informações e
reservas pelo telefone (12)
3663-3635.Dom Alfredo
José (Pousada de
Luxo)Carnaval: Para a data
os pacotes de 4 diárias (08 a
12/02) saem a partir de R$
1.280,00 (Suíte Standard), R$
1.390,00 (Suíte Jardim),R$
1.490,00 (Suíte Serrana), R$
1.750,00 (Suíte Especial com
ou se lareira), R$ 2.150,00
(Suítes Especial Luxo) e R$
2.150,00 (Suíte Especial Luxo
Lua de Mel),
incluso café da manhã estilo
colonial. A Pousada oferece
ainda sauna, sala de jogos e
elevador. Reservas e
informações pelo telefone
(12) 3663-4001
Os valores acima foram
obtidos com os
estabelecimentos entre os
dias 13 a 18/12/2012.
Não nos responsabilizamos
por quaisquer alterações de
valores ou promoção e
diferenciais.

Carnaval 2013
 tem o conforto de
Campos do Jordão

A claustrofobia é um tipo de pânico

 que envolve apenas pessoas quando têm que permanecer em lugares fechados. Tais como
elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando
diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser
inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator genético,
pois 70% dos portadores desta fobia possuem parentes com o mesmo problema. As pessoas
que sabem que sofrem de claustrofobia devem evitar estar em locais onde possam ser
desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a ideia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já foi
muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.

O para-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o para-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um para-raios em casa.
Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga:
- Não que eu queira contar vantagem. Diz o marceneiro. Mas os meus antepassados construíram
a Arca de Noé.
- Isso não é nada. Respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que plantaram o
Jardim do Éden.
- Tudo bem. Disse o eletricista. Mas quando Deus disse: “Haja luz”, quem vocês acham que
tinha puxado a fiação?

Tipos de assaltantes

Assaltante cearense: Eu, bixim. Isso é um assalto. Arriba os braços e num se bula nem faça
munganga. Passa vexado o dinheiro senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto teu falo pra
fora. Perdão meu padim Ciço, mas é que eu to com uma fome da muléstia...

Assaltante mineiro: Ô sô, prestenção. Isso é um assaltim, uai. Levanta os braços e fiquetim que
esse trem na minha mão tá cheim de bala. Mió passa logo os trocados que eu num to bão hoje.
Vai andando, uai, tá esperando o que, uai.

Assaltante gaucho: O guri, fica atento, bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta,
tchê. Passa a pila pra cá. E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro fala.

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.

Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei de responder para absolutamente
nada, nem mesmo pata enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da escravidão, do
poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da gravata consiste em chegar
em casa e retirá-la dando a nítida impressão de que estamos nos livrando de alguma coisa que
nem mesmo sabemos o que seja.

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lembranças do meu
passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu desperdicei. Enquanto tinha
você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo palavras rudes, grosserias intoleráveis.
Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amargurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego.
Não lhe abraçava, não a beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho
e nem sentir o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me,
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce rostinho
risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um triste sonho.

Pensamentos
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem a merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde queremos estar.
Não exijas dos outros qualidade que ainda não possuem.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte é a autoestima lutam para serem absolutas.
A vida é para nós o que concebemos dela.
Podemos morrer se apenas amamos.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A renúncia é a libertação, não querer é poder.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que nossa força.

Miscelânia

A AME Campos promove

neste sábado 19/01, às 17h,

a primeira edição do

programa Jovens Talentos –

2013 com a presença do

Duo Sons da Terra, formado

pelo pianista Murilo

Emerenciano e a voz de

Carlos Alberto Júnior.O

cantor lírico Carlos Alberto é

natural de Juiz de Fora (MG),

onde começou os estudos no

Centro Cultural Pró Musica

e no Conservatório Estaudal

Haidée França Americano.

Ingressando no curso de

Bacharelado em Música com

Habilitação em Canto e Arte

Lírica, pela USP, em 2008,

sendo orientao pelos

professores Francisco

Campos Neto (Chico

Campos) e Luiz Ricardo

Ballestero.Integrou o Coral

Jovem do Estado, sob

regência de Naomi

Munakata, quando era

bolsista do Centro de Estudos

Musicais Tom Jbim  - ULM

(2008-09), além de

participações das montagens

das óperas óperas “Der

Freischütz”, de Carl Maria

von Weber, “Nabucco” de

Giuseppe Verdi, “Le Domino

Noir” de Daniel Auber, além

de concertos regulares no

Theatro São Pedro e

apresentações pelo

Laboratório de Música de

Câmara da Escola de

Comunicações e Artes da

USP.Murilo Emerenciado é

paulistano, nascido em 20 de

fevereiro de 1984, mas

começou os seus estudos

musicais aos sete anos, com

órgão e piano popular com

Marcelo Caíres. Com dez

anos ingressou na

Universidade Livre de

Música, (EMESP – Tom

Jobim) no curso de piano

erudito com a professora

Rosária Gatti. Em 1999

estudou com o pianista

Antônio Bezzan no

Conservatório Musical Souza

Lima e no ano 2000 com

Georgette Synclair em

Québec no Canadá onde foi

intercambista do Rotary

International.No seu currículo

tem apresenresentações nos

Teatro do MuBE, Auditório

da Livraria Cultura do

Shopping Villa-Lobos, Teatro

do SESC Vila Mariana,

SESC Campinas, Centro

Educacional de Mairiporã,

Teatro Municipal de Osasco,

Teatro Paulo Eiró e Teatro

Artur Azevedo com o

Projeto Ponto &

Contraponto da Prefeitura da

Cidade de São Paulo. Além

de ter sido solista junto com

a Orquestra Sinfônica Jovem

do Estado de São Paulo sob

a regência do maestro João

Maurício Galindo em 1995

aos 11 anos de idade.Dentre

os concursos participados

destacam-se os prêmios de

primeiro lugar no Concurso

ArtLivre em 1996 e no

Concurso Magda Tagliaferro

em 1997. Recebeu também

o segundo lugar no Concurso

do Conservatório Musical

Souza Lima em 1995 e 1997

e ArtLivre em 1994. Obteve

o prêmio de segundo lugar na

categoria pianista

correpetidor no Festival

Internacional de Brasília –

2007.Emerenciano também

participou de Master Classes

com nomes como Sergei

Dukachev (Academia

Nacional das Artes – Rússia),

Petr Jirikowsky

(Conservatório de Praga),

Caio Pagano (Brasil),

Martine Joste (França), Ana

Flávia Frazão (Brasil),

Emanuelle Baldini e Lorenzo

Baldini (Itália), Anna Cláudia

Agazzi e Ricardo Ballestero

(Brasil).Concluiu o

bacharelado em Piano

Erudito pela Faculdade

Santa Marcelina estudando

com a professora Margarida

Fukuda em Dezembro de

2011. Além de bolsista de

festivais de música clássica no

Brasil atuando como pianista

acompanhador, como o

CIVEBRA – Curso

Internacional de Verão de

Brasília, Festival do Vale

Vêneto da Universidade

Federal de Santa Maria – RS

e o Festival de Cordas da

USP “Ex Toto

Corde”.Realizou em

novembro de 2011 um solo

ao piano juntamente com

Carlos Sulpício ao trompete

frente à Orquestra Acadêmica

da UNESP sob a regência do

maestro Lutero Rodrigues.

Em março de 2012 começou

a ser orientado pelo

Professor e Pianista Eduardo

Monteiro.Paralelo ao

trabalho com a música erudita

apresenta-se também com a

música popular ao piano, e há

alguns anos vem

desenvolvendo seu trabalho

como cantor e compositor.

Com o piano faz

apresentações solo em

eventos, acompanha corais e

realiza gravações. Como

cantor estreou seu segundo

show, “MURILO Toca &

Canta”, no qual toca e canta

músicas próprias e de outros

compositores, eruditas e

populares.Jovens Talentos é

uma realização da

Associação Amigos de

Campos do Jordão (AME

Campos) que busca oferecer

ao público local, durante os

demais meses do ano, o

mesmo espírito e exploração

musical presente no mês de

julho, quando acontece o

Festival de Inverno, trazendo

jovens instrumentistas, com

até 27 anos,

 que vem se destacando nos

diversos instrumentos.

Duo Sons da Terra começa

às 17h com entrada franca.

I n f o r m a ç õ e s

pelo telefone (12) 3662-

2611.Ame Campos está na

Rua Dr. Reid, 68 –

Abernéssia

Campos do Jordão: Jovens
Talentos abre sua agenda

2013 neste sábado

A Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, pensando no bem
estar e na interação das
crianças dos Bairros Rurais
com a cidade, onde existe o
cortejo do Bloco Zé Pereira
com animação e alegria,
mudou o cronograma da ida
do Bloco aos bairros para
trazê-los para o centro.
Assim, as crianças e os pais
podem conhecer realmente a
brincadeira do Bloco Zé
Pereira (uma vez que no
Bairro poderiam ir somente
dois dos bonecos),
partic...ipar efetivamente, se
interagir e passar bons
momentos. Para isso, a
Prefeitura Sambentista irá
disponibilizar microonibus
para buscá-los. Trazendo-os
e levando-os gratuitamente.
Mais Informações: Secretaria
de Turismo (12) 3971-2496.
Confiram a programação
dos microonibus nos
bairros: 21/01 - Segunda-
feiraCantagalo e Bocaína -
Horário de Saída do Bairro

do Cantagalo: 17h30 em
frente a Igreja do
CantagaloNo caminho pegar
as crianças da
Bocaina.Retorno ao Bairro:
22h - Saída: Portão de Baixo
do Genésio. OBS: 2
MICRO-ONIBUS 22/01-
Terça-Feira Pinheiros -
Horário de Saída do Bairro:
18h15 em frente a Igreja.
Retorno ao Bairro: 22h -
Saída: Portão de Baixo do
Genésio. OBS: 2 MICRO-
ONIBUS 23/01 - Quarta-
Feira Paiol São Pedro e
Paiol São Paulo Micro
Educação - Buscará as
crianças do Paiol São Paulo
às 18h00 em frente a Igreja
Micro Saúde - Buscará as
crianças do Paiol São Pedro
às 18h00 em frente a Igreja
Retorno ao Bairro: 22h -
Saída: Portão de Baixo do
Genésio.24/01 - Quinta-
Feira Paiol São Sebastião -
Horário de Saída do Bairro:
18h15 em frente a Igreja.
Retorno ao Bairro: 22h -

Saída: Portão de Baixo do
Genésio. OBS: 2 MICRO-
ONIBUS 25/01 - Sexta-
Feira Torto e Baú do Centro
Micro Educação - Buscará
as crianças do Torto às
18h00 em frente a Igreja
Micro Saúde - Buscará as
crianças do Baú do Centro
às 18h00 em frente a Igreja
Retorno ao Bairro: 22h -
Saída: Portão de Baixo do
Genésio. 28/01 - Segunda-
Feira Serrano São José e
Sagrada Familia Micro
Educação - Buscará as
crianças do Serrano São José
às 18h00 em frente a Igreja
Micro Saúde - Buscará as
crianças da Sagrada Familia
às 17h30 em frente a Igreja
29/01 - Terça-Feira
Monjolinho e Caracol Micro
Educação - Buscará as
crianças do Monjolinho às
18h00 em frente a Igreja
Micro Saúde - Buscará as
crianças do Caracol às
18h00 em frente o
Restaurante Morro a Riba. 

Prefeitura e bem estar e
interação das crianças dos

bairros rurais

Não percam esta
oportunidade! A Prefeitura de
São Bento do Sapucaí, em
parceria com a Universidade
de Taubaté (UNITAU),
oferecem bolsas para
munícipes que irão cursar o
Ensino Superior em 2013. As
pré inscrições serão
realizadas no período de 21

a 25 de janeiro na Secretaria
de Educação (sede do Paço
Municipal).Documentos
s o l i c i t a d o s : C ó p i a
autenticada do RG, CPF e
comprovante de
residência;Declaração da
Faculdade;Cópia autenticada
do comprovante de
matrícula. Período de

inscrição: 21 a 25 de janeiro
de 2013 Horário: Das 8h às
11h e das 13h às 16h Local:
Secretaria de Educação de
São Bento do Sapucaí – Av.
Sebastião de Mello Mendes,
511 – Jardim Santa Terezinha
I n f o r m a ç õ e s :
 (12) 3971-6110 ramal 6172
ou 6154

Prefeitura de São Bento do
Sapucaí  e Unitau oferecem

bolsas 2013
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O estado de São Paulo
organiza nesta semana uma
força-tarefa para imunizar
4,5 milhões de pessoas
contra a hepatite B. A ação é
voltada para pessoas na faixa
de 15 a 29 anos. Dados da
Secretaria da Saúde indicam
que apenas 67% da
população nessa faixa etária
estão imunizados contra a
doença.”A hepatite B é
causada por um vírus, que é
transmitido pelo contato com
sangue contaminado e em
relações sexuais sem
camisinha. De 5% a 10% dos
adultos e adolescentes
infectados podem se tornar
portadores crônicos desse
vírus. E 20% dos portadores

crônicos, no decorrer da
vida, poderão desenvolver
complicações como cirrose e
tumor hepático”, diz a
diretora de Imunização da
Secretaria, Helena Sato.A
vacina está disponível em
todos os postos de saúde do
estado, que funcionam de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17horas. “Não há
contraindicação, é uma
vacina de engenharia
genética, inativada. A única
possível contraindicação, que
ocorre em situações
extremamente raras, é uma
reação alérgica”, explica
Helena.Além das pessoas
com até 29 anos de idade,
também poderão ser

vacinados gratuitamente
contra hepatite B os que
fazem parte de grupos
considerados de risco, como
profissionais do sexo,
homens que fazem sexo com
homens, usuários de drogas
injetáveis, manicures,
podólogos e profissionais de
saúde. A vacina também é
recomendada para maiores
de 29 anos, mas, neste caso,
não é oferecida pelos postos
de saúde.Para ficar
completamente protegida
contra a doença, a pessoa
precisa tomar três doses da
vacina. A segunda dose deve
ser aplicada um mês depois
da inicial e a terceira, após
seis meses.

São Paulo faz força-
tarefa para vacinar
4,5 milhões contra

hepatite B

Inscrições podem ser feitas
pelos interessados até o dia
25; prova acontece no dia
27A Unitau abriu inscrições
para uma nova prova do
Vestibular, que será realizada
no próximo dia 27.No
processo, serão oferecidas
vagas remanescentes, de
acordo com a
disponibilidade. Cursos
como, por exemplo,
Medicina, Tecnologia em
Estética e Cosmética e
Engenharia Mecânica
(período noturno) não
oferecerão vagas. A lista
completa está disponível no
site da Universidade
(www.Unitau.br).A nova
prova será uma oportunidade
para que alunos que se

inscreveram no Vestibular em
2012, mas não realizaram o
exame, façam o processo
seletivo neste mês – mais de
10 mil candidatos se
inscreveram para o exame
anterior, mas cerca de 21%
não compareceram à prova,
realizada no dia 9 de
dezembro.Os ausentes
serão, automaticamente,
incluídos em uma lista de
inscritos do novo teste. Para
participar da prova, eles
deverão, por meio do site da
Unitau, reativar a ficha de
inscrição, sem custo.O novo
exame também será uma
chance de ingresso na
Instituição para aqueles que
não realizaram a prova em
dezembro. Neste caso, os

candidatos deverão fazer um
cadastro no site e efetuar o
pagamento de R$ 35,00,
referente à taxa de
inscrição.Os interessados
poderão se inscrever até o
dia 25. A prova será realizada
no dia 27.Mais informações
podem ser obtidas no site da
Unitau, no blog do Serviço de
Atendimento ao Vestibulando
(www.unitauvest.com.br) ou
pelo telefone 0800 55 72 55.
A Unitau também está com
matrículas abertas para
ingresso na Instituição via
E n e m
 (Exame Nacional do Ensino
M é d i o ) ,
v e s t i b u l a r
de outras IES e transferência
externa.

Unitau realiza
Vestibular para vagas

remanescente

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social, realiza o
trabalho de abordagem social,
que tem contribuído para a
diminuição da concentração
de moradores de rua. As
praças e pontos de ônibus são
locais onde as pessoas em
situação de rua permanecem
com mais frequência e
concentração, utilizando
bebidas alcoólicas e drogas
ilícitas. O ponto de ônibus na
região central, situado na
Praça Barão Homem de
Melo, teve uma redução no
número de pessoas em
situação de rua, sendo que
podem ocorrer variações.  No
mês de dezembro havia cerca
de 15 moradores de rua no
local e atualmente
permanecem, de forma
flutuante, apenas cinco. A
equipe de abordagem social é
formada por um assistente
social, um educador e um
motorista, realizando

diariamente ações como:
encaminhamento para o
Pronto Socorro;
encaminhamentos para
albergues/abrigos; repasse de
vale transporte para
migrantes; possibilidades para
mercado de trabalho;
elaboração de currículos;
retirada de antecedentes
criminais; encaminhamento
para clínicas de recuperação;
retirada de documentação;
encaminhamento para grupos
de autoajuda NA, AA, Amor
Exigente; atendimento social
qualificado com escuta,
acolhimento e
orientações. ”Acreditamos
que é possível mudar de vida,
mesmo quando se está em
uma das piores condições,
como por exemplo, viver nas
ruas. Muitas das pessoas
abordadas recusam
atendimento e apoio, pois tem
uma falsa ideia de liberdade e
controle sobre suas atitudes,
porém sabemos que são
dependentes geralmente de

algum vício. O perfil está
sendo estudado e atualmente
são aproximadamente 30
pessoas em situação de rua,
sendo a maioria munícipes
com residência ‘fixa’ e família
em Pindamonhangaba”,
destaca o assistente social
Maurício Faria.De acordo
com Faria, cerca de 90% são
homens, com idade entre 20
e 60 anos, dependentes
químicos de drogas lícitas e
ilícitas, com os vínculos
rompidos com a família e sem
perspectivas de vida.  “O
serviço é fundamental para as
demandas desses usuários
devido às dificuldades das
pessoas que utilizam as ruas
como moradia”, acrescenta
ele. A abordagem funciona 6
horas por dia de forma
alternada e os contatos para
informar sobre pessoas em
situação de rua são o 9615-
6050 ou através do CIAS 643-
1607, que fica na rua Euclides
de Figueiredo, nº92, Alto do
Cardoso.

Pindamonhangaba:Trabalho
Social da Prefeitura

diminui concentração de
moradores de rua

Em entrevista ao programa
de TV do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista), o secretário de
segurança de Taubaté,
coronel Athaíde Monteiro do
Amaral, informou que a
cidade será a primeira do
Estado de São Paulo a
receber a delegacia
modelo.”A Secretaria de
Segurança Pública constituiu
um grupo de arquitetos pra
que fosse pensado em uma
delegacia modelo. O objetivo
é oferecesse todos os
trabalhos que uma delegacia
possa oferecer, mas sem ter
aquela cara esquisita. Vai ser
como uma repartição pública
comum, onde as coisas são
separadas. Será uma
delegacia modular, as rádios

patrulha vão entrar por uma
porta, o cidadão comum que
vai lá fazer um boletim de
ocorrência será encaminhado
para uma sala, um lugar
especifico somente para
atender o público, como todo
aquele jeito bonito que possa
ter um escritório de
atendimento”, explicou o
secretário.A gravação da
entrevista, conduzida pelo
presidente do Sincovat, Dan
Guinsgurb, foi realizada na
última quarta-feira, 16. De
acordo com o coronel
Athaíde, o Prefeito Ortiz
júnior (PSDB) já
disponibilizou um terreno de
6500 m², localizado na
Avenida do Povo de
Taubaté, para a construção
da nova delegacia de

polícia.”Nós precisaríamos
de uma área de 5mil m² e
temos um terreno em Taubaté
de 6500m². O Prefeito Júnior
já está legalizando essa área,
para que ela passe para o
Estado e nela seja construída
a nova delegacia. Tem que
ser em um lugar onde o
acesso seja fácil” afirmou o
coronel.Durante o bate-
papo, o secretário de
segurança de Taubaté,
também falou sobre a
implementação do COI
(Centro de Operações
Integradas) e da atual
situação das câmeras de
seguranças da cidade. A
entrevista completa será
exibida pela TV Cidade de
Taubaté no próximo dia 21
de janeiro, às 20h.

Taubaté vai ganhar
delegacia de polícia

modelo

A Prefeitura de Taubaté
cadastrou na manhã de
ontem, quinta-feira, dia 17, as
famílias alojadas
irregularmente nas
imediações da linha férrea no
bairro Vila das Graças. Foi
constatado que 40 famílias
vivem no local.A ação está
sendo realizada pela
Prefeitura em parceria com a
MRS (empresa que
administra a rede ferroviária)
que ficará responsável

durante um ano pelo
pagamento do chamado
“aluguel social” para estas
famílias, no valor de cerca de
R$ 600,00.Neste período, a
Prefeitura deverá resolver a
situação dessas famílias, que
hoje vivem em condições sub
humanas, com risco de morte
pela proximidade das casas
com a linha férrea, através do
programa municipal de
habitação, responsável pelo
sorteio das casas

populares.Com este
cadastramento, as famílias
serão realocadas para áreas
seguras e o núcleo deixará de
existir como área
habitacional. Essa ação vai de
encontro com as metas da
Prefeitura de aumentar o IDH
(Índice de Desenvolvimento
Humano) da cidade,
oferendo melhores condições
s o c i a i s ,
de moradia e de vida para os
munícipes.

Prefeitura  de Taubaté
cadastra famílias que

vivem em área de risco

Entrou em vigor no dia 1º de
Janeiro a medida provisória
597/12 que aumenta o valor
da isenção do pagamento do
Imposto de Renda sobre a
PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) para R$
6.000,00 e garante e
tributação progressiva para
valores maiores.Segundo a
Subseção do DIEESE dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, a MP garante o
aumento do número de
trabalhadores que ficarão
isentos da cobrança do
Imposto de Renda sobre a
PLR em Taubaté, passando
de 5,6% para 49,5% a
proporção de metalúrgicos
isentos.Com a nova lei,

levando em conta o total das
negociações do ano de 2012
seriam pagos R$ 26 milhões
em impostos pelos
trabalhadores, e serão pagos
somente R$ 6 milhões,
segundo avaliação do
DIEESE.Com isso será
injetado na economia R$ 20
milhões, o correspondente a
13,6% do total pago com
PLR em 2012.Essa é uma
importante conquista dos
Metalúrgicos da CUT que ao
longo dos últimos dois anos
participaram de diversas
mobilizações em todo o
Brasil e também estiveram
reunidos em muitas
oportunidades com o
Governo Federal em

Brasília.Para o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região, Isaac
do Carmo, a conquista tem
um importante papel no
fortalecimento da economia e
na valorização dos
trabalhadores.”O nosso
Sindicato foi um dos
primeiros do Brasil a
entender a importância desse
tema. Portanto nós temos que
comemorar, pois somente
Sindicatos sérios como o
nosso são capazes de intervir
em mudanças de leis que
ampliam as conquistas dos
trabalhadores e trabalhadoras
em todo o Brasil”,
 disse o presidente Isaac do
Carmo.

Medida sobre Imposto
de Renda na PLR

aumenta número de
Metalúrgicos isentos em

Taubaté

O prefeito Vito Ardito esteve
com representantes da
Sabesp - Cia Saneamento
Básico Estado São Paulo,
para firmar uma parceria para
implantação de estações de
tratamento de água e esgoto
em alguns bairros da cidade
que ainda não contam com
este serviço.Para tanto, o
prefeito se reuniu na tarde de
quinta-feira (17), com o
gerente de Divisão da Sabesp
– Pindamonhangaba, José
Fonseca Marcondes Junior,
com o técnico da Sabesp

Sérgio Rogério da Silva
Santos, o secretário de
Planejamento Jorge Samahá
e o secretário de Obras
Kennedy Flores.Os bairros
Ribeirão Grande, Bom
Sucesso, Shangri-lá, Lago
Azul, Chácaras Reunidas,
Vale do Sol e Goiabal
contarão com tratamento de
água e esgoto.”Parcerias
assim são de grande valia,
pois a distribuição de água e
coleta de esgoto faz parte das
necessidades básicas de todo
cidadão. Em outras gestões

colaborei para que este
serviço fosse implantado em
vários bairros. Atualmente
temos 98% de esgoto
coletado e 100% tratado. A
meta desta minha quarta
gestão é atingir 100 % dos
tratamentos”, afirmou o
p r e f e i t o .
O projeto das estações de
tratamento já será
encaminhado para a
Secretaria de Planejamento
da Prefeitura
e deverá ser implantado nos
próximos meses. 

Prefeitura de
Pindamonhangaba e Sabesp

firmam parceria para
implantação de tratamento de

água e esgoto

A Alameda das Grevíleas – via
que liga o Ipê a Moreira César
– está recebendo obras de
recapeamento. Os serviços
visam deixar o local em boas
condições para centenas de
moradores.Antes do
recapeamento, o asfalto
estava precário, pois as
chuvas dos últimos dias
deixaram várias falhas e

buracos na Alameda das
Grevíleas.Para o subprefeito
de Moreira César, Manoel
Pereira dos Santos, o Mané,
a intenção é concluir o
recapeamento no bairro nos
próximos dias. “A obra tem
que ser feita com bastante
cautela, pois o tempo chuvoso
pode causar novos estragos
ao asfalto. Assim, vamos

fazer o serviço com muita
prudência e, obviamente,
respeitando as questões
técnicas – como o
levantamento das tampas de
bueiro –
o que vai evitar ‘socos’ nos
carros e motos e,
c o n s e q u e n t e m e n t e ’
a c i d e n t e s ” ,
explicou o subprefeito.

Pindamonhangaba: Novo
asfalto vai corrigir falhas na

Alameda das Grevíleas

São Bento do Sapucaí:
Iniciam-se as obras para a

construção de Creche Escola
e Escola Estadual

A atual Administração da
Prefeitura de São Bento do
Sapucaí realizou mais um
grande passo para o
crescimento educacional do
município.Nesta semana de
janeiro iniciaram-se as obras
para a construção da “Creche
Escola Jardim Santa
Terezinha” e da “Escola
Estadual na Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira”.A
empresa vencedora por
licitação de concorrência
Tecnolim Engenharia e
Comércio Ltda., assinou o
convênio com a Prefeitura em
novembro de 2012 e será a
responsável pela construção
das duas escolas.Para o início
das obras a Prefeitura limpou
os terrenos, deixando-os
apropriados para a
construção, e nesta semana
deu-se início ao trabalho de
bate estaca.Sobre as obras:
Conforme Convênio
celebrado em maio de 2012
entre Estado de São Paulo -
por intermédio da Secretaria
de Educação, da Fundação
para o Desenvolvimento da

Educação – FDE e o
município Sambentista,
objetiva-se a implantação e o
desenvolvimento do
“Programa Ação Educacional
Estado/Município/Educação
Infantil”.O município de São
Bento do Sapucaí foi
contemplado após a entrega
de toda a documentação
exigida em data prevista.
Entre as solicitações estava a
contrapartida do município em
oferecer um terreno com 2 mil
metros quadrados, abastecido
com rede de água, energia,
esgoto, telefonia, divisas, entre
outros requisitos.Creche
Escola: A unidade, que
localiza-se à esquina da Av.
Sebastião de Mello Mendes
com a Rua 3 (Jardim Santa
Terezinha), custará (obras e
equipamentos) R$
1.370.000,00 (um milhão e
trezentos e setenta mil reais)
e deverá ser executada no
prazo máximo de 210 dias,
contando da data de
firmamento do presente ajuste
e constando ordem de serviço
da FDE.O programa prevê

todos os ambientes
necessários com a
capacidade de atendimento de
em média 150 crianças, como:
sala de atividades, berçário,
fraldário, lactário, cozinha,
refeitório e lavanderia.E.E.
na Av. Juscelino
Kubistchek de Oliveira:
Será uma unidade de Ensino
Médio Estadual, possibilitando
a melhor comodidade e bem
estar dos jovens do município.
A obra deverá ser executada
no prazo máximo de 240 dias,
contando da data de
firmamento do presente ajuste
e constando ordem de serviço
da FDE. O investimento para
a construção no município
será de 3.040.000,00 (três
milhões e quarenta mil reais).
Junto à Escola de Ensino
Médio algumas salas serão
destinadas a salas avançadas
que atenderão cursos técnicos
(ETEC’s) e
profissionalizantes, de
parcerias com instituições
como: SENAI, SENAC,
SEBRAE, Instituto Paula
Souza, dentre outras. 

Ilhabela já tem definida a
programação do Carnaval
2013. Desfile de blocos,
escolas de samba, bailes de
rua e o tradicional Banho da
Doroteia são algumas das
atrações dos cinco dias de
folia no arquipélago. A maior
festa da cultura popular
brasileira começa na ilha no
dia 8 de fevereiro e vai até a
terça-feira de Carnaval, dia
12. “O Carnaval é o maior
símbolo da cultura nacional e,
em Ilhabela, envolve a nossa
comunidade e integra os
turistas que nos visitam. Uma
grande festa popular”,
destaca o prefeito Toninho
Colucci.Na manhã desta
quarta-feira (16/1), a
Comissão Organizadora do
Carnaval de Ilhabela,
presidida pelo secretário
municipal da Cultura,
Oswaldo Nuno Gallo, se
reuniu para acertar detalhes
da segurança, trânsito,
fiscalização, entre outros
temas. A programação será
aberta no dia 8 de fevereiro
(sexta), às 22h, quando o
prefeito Toninho Colucci
entrega a chave da cidade
para o Rei Momo Anderson
Rodrigues, o “Matraca”,
acompanhado da Rainha do
Carnaval, Thaís Yasmin, e a
Princesa Andressa Nébias,
na “Passarela do Samba”
montada na Rua Dr.
Carvalho, na Vila. Em
seguida haverá o desfile de
blocos de embalo nesta
sequência: Bloco da
Camisinha, Bloco da
Armação, Bloco do Frade,
Bloco Só Vai Quem Tem
Tatu e Bloco Center Par. No
sábado (9/2), também a
partir das 22h, começam os
desfiles dos blocos
carnavalescos: Unidos do
Morro, Tim Malha, Banda
das Bonitas, Unidos do
Pequeá, Bloco Azul e Branco
e Segurando o Bagre.Já no
domingo (10/2), às 14h, pelo
segundo ano consecutivo,
haverá o Baile da Doroteia no
sul da ilha, no píer da Praia
Grande. À noite, a partir das
23h, na Vila, tem o desfile de
três escolas de samba:
Mocidade Sul da Ilha,
Acadêmicos Leões do Ita e
Mocidade Independente de
Ilhabela.Na segunda-feira
(11/2) tem a segunda noite de
desfile de escolas de samba,
novamente a partir das 23h:
Água na Boca, Unidos de
Padre Anchieta e Unidos do

Garrafão. A apuração do
desfile acontece na terça-
feira de Carnaval (12/2), às
11h, na Vila. Em seguida, às
14h, tem o tradicional Banho
da Doroteia, no qual os
foliões confeccionam
fantasias de papel crepom e
desfilam entre a Praça
Coronel Julião e o píer da
Vila, onde ocorre um
refrescante e animado
mergulho na mar. Ainda na
terça-feira, a partir das 23h,
tem a Apoteose, com o
desfile da vice e da campeã
do Carnaval 2013. Haverá
baile de rua com a animação
de DJ todas as noites após
os desfiles.Carnaval seguro
A reunião da Comissão
Organizadora do Carnaval
de Ilhabela nesta quarta-feira
(16/1) reuniu representantes
das secretarias municipais,
incluindo setores como
fiscalização e trânsito. Além
do secretário da Cultura,
Oswaldo Nuno Gallo, que
preside a comissão, a reunião
teve a presença dos
secretários de Turismo, Harry
Finger, e de Meio Ambiente,
Edvaldo Anísio; do
presidente da Liga das
Entidades Carnavalescas de
Ilhabela (Leci), Ronilan
Rodrigues; do presidente da
Associação Comercial e
Empresarial, Leopoldo
Pedallini; do representante do
Corpo de Bombeiros,
sargento Paulo Rodrigues; e
do comandante do 1º
Pelotão da Polícia Militar,
Fabrício Paluri.Uma das
medidas de segurança
adotadas no Carnaval de
Ilhabela é a proibição do uso
de garrafas ou qualquer
recipiente de vidro na
“Passarela do Samba” e
imediações, na Vila. Também
é proibida a utilização dos
conhecidos “sprays de
espuma”. Em caso de
descumprimento os materiais
serão apreendidos. A
fiscalização estará a cargo
dos fiscais de postura do
município e da Polícia Militar.
“Investimos na segurança
desde o monitoramento até a
parceria com a Polícia Militar
para o reforço na temporada.
Estaremos com todas nossas
equipes de fiscalização,
trânsito e Defesa Civil”,
salienta o chefe de Gabinete
da Prefeitura, Julio Cezar De
Tullio.A Comissão de
Carnaval solicitou à
Associação Comercial e

Empresarial que oriente os
proprietários de
estabelecimentos comerciais
da região da Vila para que
não vendam bebidas em
garrafas de vidro, ou seja,
somente em recipientes de
plástico. “Apesar de ser
nosso quinto ano à frente da
organização do Carnaval,
este é um grande evento que
merece toda a atenção.
Temos uma base
consolidada, mas cada vez
aprendemos algo novo com
o que foi feito, incrementando
novas ações”, avalia Nuno
Gallo.O presidente da
Associação Comercial,
Leopoldo Pedallini, disse que
a expectativa é por um
grande Carnaval na ilha. “O
índice de ocupação de leitos
e pousadas para os dias de
folia já beira os 90% e a
organização desta forma, de
maneira bastante antecipada,
garante a qualidade e o
sucesso do evento”, declarou
Pedallini.Dentro da estrutura
da festa, além das
arquibancadas na Rua Dr.
Carvalho, ao todo 21
banheiros químicos serão
colocados na Vila. O posto
de saúde ficará aberto
durante as noites de folia e
contará com
ambulância.Ingressos de
a r q u i b a n c a d a O u t r a
novidade será na venda dos
ingressos para as
arquibancadas dos dias de
desfile de escola de samba
(domingo e segunda) pela
Liga das Entidades
Carnavalescas de Ilhabela
(Leci). A partir deste ano, os
foliões poderão adquirir
antecipadamente nos ensaios
das escolas de samba nos
bairros. “Vamos dividir os
ingressos em sete lotes, ou
seja, poderão ser adquiridos
nos ensaios das seis escolas
de samba e na Secretaria da
Cultura. É uma ideia nova e
que visa levar as pessoas para
conhecerem o trabalho das
escolas e também facilitar a
aquisição dos ingressos pela
comunidade”, ressalta o
presidente da Leci, Ronilan
Rodrigues.O ingresso será
vendido a R$
10 e toda renda é revertida à
Liga das Entidades
Carnavalescas. “O empenho
das escolas e o critério na
escolha dos materiais nos
dão a certeza que teremos um
grande espetáculo”, completa
Rodrigues.

A Prefeitura Municipal de
Taubaté, através de suas
Escolas do Trabalho, abre
inscrições para Cursos
Profissionalizantes em
diversas áreas: Encanador
(20), Eletricista Instalador
(20), Inglês Básico (50),
Manicure e Pedicure (10),
Capitonê-bordado (10),
Mecânico Diesel (40),
Logística (10), Informática
Básica (60), Recursos
Humanos (15), Pintura em
Tecidos (20). Ao todo estão
sendo oferecidas 245 vagas,
distribuídas entre as oito
unidades.Os interessados

devem comparecer em uma
unidade da Escola do
Trabalho, munidos de RG,
CPF e Comprovante de
Residência. Outras
informações no
36255068.Serviço:PRÉDIO
I - AV. MONTE CASTELO,
15 – JABOTICABEIRAS -
8 ÀS 22 H - 3625-
5068PRÉDIO II - Av.
Marechal Arthur da Costa e
Silva, 1555- Jabuticabeiras -
8 AS 22 H - 3622-
1170PRÉDIO III - PÇA DO
CRISTO REDENTOR
Nº17 - 13 AS 22 H - 3631-
5433PRÉDIO IV - RUA

BAMBI Nº 50 –
GURILÂNDIA - 13 AS 22
H - 3624-8173PRÉDIO V
- RUA FIRMO MENDES
CASTILHO Nº 750 -
CECAP - 13 AS 22 H -
3686-1421PRÉDIO VI -
RUA EDMUNDO
MOREWOOD, 551 –
ESTIVA - 8 ÀS 22 H - 3629-
7008PRÉDIO VII - Av. Dr.
José Ortiz Patto, 2557 - Sítio
Santo Antonio - 13 ÀS 22 H
- 3608-
4110PRÉDIO VIII -
AREÃO - SANTA CRUZ
DO AREÃO - 13 ÀS 22 H
- 3624-7144
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