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Unitau abre as  
inscrições para bolsas 
de estudos do Simube

A Unitau abre, no próximo 
dia 28, as inscrições para 
interessados em concorrer 
a bolsas de estudos para 
cursos técnico-profissiona-
lizantes do Colégio Unitau 
(Escola de Aplicação Dr. 
José Alfredo Balbi).Os be-
nefícios serão oferecidos 
por meio do Sistema Mu-
nicipal de Bolsas de Es-
tudo (Simube), programa 
da Prefeitura de Taubaté. 
Para 2013, o governo mu-

nicipal destinará R$ 800 
mil em novas bolsas para 
cursos de nível médio de 
sete instituições de ensi-
no da cidade, entre elas o 
Colégio Unitau.Para con-
correr a uma bolsa no Co-
légio, os candidatos devem 
preencher uma ficha, que 
está disponível no site da 
prefeitura (www.taubate.
sp.gov.br), e levá-la na Es-
cola, que está localizada na 
Rua dos Operários, nº 153. 

É necessário também apre-
sentar alguns documentos.
As inscrições serão reali-
zadas entre os dias 28 de 
janeiro e 1º de fevereiro. O 
telefone do Colégio UNI-
TAU é o (12) 3625-4249.
Há quatro modalidades de 
benefícios, que garantem 
o custeio de até 100% do 
valor do curso. A seleção 
dos contemplados é feita 
de acordo com critérios so-
ciais.

Seis cidades do Vale 
não terão carnaval

O Carnaval será menos 
festivo este ano nas cida-
des do Vale do Paraíba. 
A Prefeitura de Caçapava 
cancelou as comemora-
ções do Carnaval de rua e 
agora somam seis as cida-
des que não terão a tradi-
cional festa: São José dos 
Campos, Lorena, Cruzeiro 
e Guaratinguetá já anun-
ciaram a suspensão da fo-
lia. Em Monteiro Lobato a 
festa também foi suspensa.
De acordo com a prefei-
tura de Caçapava, o pro-

blema foi a falta de verba 
e o curto período que as 
escolas de samba teriam 
para preparar seus desfiles.  
Segundo a Secretária de 
Turismo, Silmara Di-
niz, “o nosso prefeito 
não quer deixar a po-
pulação sem carnaval .  
Porém, a verba não es-
tava satisfazendo o que 
as escolas precisavam.  
O tempo também 
era muito curto. 
O desfile infelizmente não 
acontecerá, mas teremos 

marchinha no coreto da 
Praça da Bandeira e desfile 
de blocos de carnaval”,pro-
meteu.Além das cidades 
que decidiram cancelar a 
festa, outras vão fazer uma 
festa reduzida. A Prefeitu-
ra de Taubaté , também por 
falta de verba, encurtou o 
carnaval para três dias.Já 
em São Luiz do Paraitinga 
a festa ainda não começou, 
mas a Prefeitura resolveu 
que só 180 mil pessoas po-
derão entrar na cidade para 
os festejos.

VAQUELI SE ENCON-
TRA COM COORDENA-
DOR DE ESPORTES E 

LAZER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

O Prefeito Marcelo Va-
queli e a Secretária de Tu-
rismo, Cultura e Esportes 
Marcela Tupinambá se en-
contraram com o Coorde-
nador de Esportes e Lazer 
do Estado de São Paulo, 
Mario Cesar Bartoluzo 
para protocolar a inclusão 
da cidade de Tremembé 
no Projeto Esporte Social, 
que tem como objetivo, 
democratizar o acesso a  
prática esportiva e de lazer. 

O  projeto,  que  é  voltado  
primordialmente  ao aten-
dimento de crianças e ado-
lescentes na faixa etária 
de 7 a 18 anos  estudantes 
da rede pública de ensino,  
visa  implantar  e  manter 
núcleos de esporte e lazer, 
com caráter formativo-e-
ducacional,  a  fim  de  pro-
porcionar  oportunidade de 
práticas esportivas  e  de  
lazer,  as  classes  menos  
privilegiadas. A busca por 

melhorias na cidade virou 
prioridade em todos os 
setores e a visível inova-
ção de projetos e serviços 
sem perder a tradição de 
uma cidade do interior é 
aparente de acordo com o 
planejamento proposto.Foi 
solicitado também o envio 
de kits esportivo, 
com a intenção de auxiliar 
os projetos que logo serão 
implantados em nossa ci-
dade.

Governador antecipa  
licitação para obras de 
melhorias na SP-121

Com investimento de R$ 
3 milhões, serviços serão 
realizados em 14,7km da 
rodovia e executados pelo 
DERO governador Ge-
raldo Alckmin anunciou 
no último sábado, dia 19, 
em Redenção da Serra, a 
abertura do edital de lici-
tação para melhorias na 
Rodovia Major Gabriel 
Ortiz Monteiro (SP-121), 
no mesmo município. A 
publicação do edital será 
antecipada de março para 
fevereiro de 2013.”Uma 
boa estrada com segurança 
e acostamento atrai mui-
tos turistas, desenvolve 
o turismo e a agropecuá-
ria. A rodovia pode fazer 
a grande diferença para a 
região na geração de em-
prego”, destacou o gover-
nador Geraldo Alckmin.
As obras serão realizadas 

pelo Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER), 
órgão vinculado à Secreta-
ria Estadual de Logística 
e Transportes (SLT), com 
investimento orçado em 
R$ 3 milhões. No trecho, 
serão executados serviços 
para regularização de pista 
entre a SP-125 e Reden-
ção da Serra, do km 0 ao 
km 14,7.O DER estima 
que as obras começarão 
em junho, com previsão de 
conclusão em dezembro de 
2013. Ao todo, serão 14,70 
quilômetros de rodovia re-
cuperada. As obras vão be-
neficiar diretamente mais 
de 280 mil habitantes dos 
municípios de Redenção 
da Serra e Taubaté, geran-
do empregos para a popu-
lação local.Visita Técnica-
Alckmin também fez uma 
visita técnica às obras em 

andamento na Rodovia Oc-
tacílio Fernandes da Silva 
(SP-121), no trecho com-
preendido entre Redenção 
da Serra e Natividade da 
Serra.Os serviços de reca-
peamento da pista e pavi-
mentação dos acostamen-
tos estão sendo realizados 
em 19,75 quilômetros da 
rodovia, entre o km 14,70 
e o km 34,45. A obra, tam-
bém realizada pelo DER, 
foi iniciada em março de 
2012, com prazo de con-
clusão previsto para março 
de 2013. Os investimentos 
são de R$ 17,9 milhões.A 
Enpavi - Construções, En-
genharia e Pavimentação 
ltda, contratada pelo DER, 
já executou 80,30% de 
melhorias na SP-121. As 
intervenções beneficiarão 
mais de 10.560 mil habi-
tantes.

OS BLOCOS JUCA 
TELES, BARBOSA E 
MARICOTA NO NOVO 

CARNAVAL DE  
TREMEMBÉ

O Novo Carnaval de Tre-
membé 2013 terá parti-
cipações especiais neste 
ano, os famosos Blocos 
de São Luiz do Paraitin-
ga; Barbosa, Maricota e 
Juca Teles estão confirma-

dos.  Além disso a Banda 
Estrambelhados alegrará a 
festa na sexta feira (08/02) 
a partir das 21 horas. O 
Bloco do Barbosa desfilará 
no domingo (10/02), 
na segunda feira (11/02) 

passará por aqui o Bloco 
da Maricota e fechando 
o carnaval com chave de 
ouro o Bloco Juca Teles se 
apresentará na terça feira 
(12/02), todos com início a 
partir das 15 horas.
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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