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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 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 quarta pesquisa dos
Indicadores de Referência de
Bem-Estar no Município de
São Paulo (IRBEM),
encomendada pela Rede
Nossa São Paulo e divulgada
pelo Ibope, revela que 91%
dos entrevistados acham a
cidade pouco ou nada segura
para se viver (em 2011, eram
89%). Entre 24 de novembro
e 8 de dezembro de 2012,
1.512 paulistanos foram
ouvidos. A implicação política
dessa realidade é mais do
que evidente. Geraldo
Alckmin, pelo que se tem
noticiado, pretende sua
reeleição. Mas quem governa
por meio do delito, ou seja,
quem governa tendo o item
segurança como indicador
máximo da sua performance,
corre alto risco de ser
afastado do poder quando 9
em cada 10 pessoas se sente
insegura numa determinada
cidade (sobretudo quando
esta cidade conta com vários
milhões de habitantes).A que
se deve essa sensação
explosiva de insegurança em
São Paulo? Desde logo, ao
aumento brutal dos
assassinatos em 2012. O
governo de São Paulo fez
uma opção consciente
(“quem não reagiu, está
vivo”), desde o começo do
ano passado, pelo combate

violento contra o PCC.
Escalou a Rota para esse
sanguinário papel. A
retaliação foi imediata contra
os policiais (mais de 100
mortos no ano passado). Ou
seja: mais de 100 famílias de
policiais estão até agora
chorando seus
desaparecidos. A política de
“mexicanização da
segurança” não deu certo
nem no México (60 mil
mortos em 6 anos), nem em
São Paulo. Uma quantidade
enorme de jovens,
geralmente negros ou pardos,
sem nenhum vínculo com
qualquer crime (ou, pelo
menos, com o crime
organizado), começou a ser
trucidada nas periferias de
São Paulo. Massacre
indiscriminado. O nível de
violência, tanto privada
quanto pública, concretizada
inclusive por meio de
chacinas, atingiu patamares
assustadores ou epidêmicos
(como diz a Organização
Mundial de Saúde). Com o
toque de recolher, vários
bairros de São Paulo ficaram
praticamente intransitáveis no
período noturno. A
insatisfação e a ira da
população são infinitas.A
violência foi o item mais
citado pelos entrevistados
(71%, contra 67% em 2011)

como fonte de medo. O risco
de ser assaltado ou roubado
(63%) e sair à noite (41%)
também foram mencionados.
A nota dada a São Paulo foi
4,7 (de um máximo de 10).
Ou seja: a cidade de São
Paulo está reprovada pelos
seus moradores! Tanto a
polícia militar quanto a polícia
civil foram não são confiáveis
(60%).O que fazer? Dizem
os entrevistados: combater a
corrupção na polícia e nos
presídios (42%), criação de
oportunidades de trabalho
para jovens de baixa renda,
aumento do número de
policiais, investimento em
educação de qualidade,
diminuição da desigualdade
etc. Para a redução do medo
e da insegurança só existe um
caminho adequado: estender
os direitos das pessoas,
conferir maior vitalidade aos
laços sociais e familiares, ou
seja, fazer o que outros
países menos abestados
(Canadá, por exemplo)
fizeram: mais igualdade e mais
democracia. Esse é o único
caminho que viabiliza a
evolução segura da “besta
humana”, rumo à construção
de uma cidade composta de
“animais domesticados”
(Nietzsche), que são os
únicos que sabem o quanto
vale uma polis civilizada.

Nível de insegurança
em SP explodiu

A Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social atendeu a
solicitação do prefeito Vito
Ardito e apresentou ao chefe
do Executivo, o projeto de
implantação de uma
Ouvidoria da Saúde.Para o
prefeito, a Ouvidora auxiliará

na definição de melhorias,
instalação de projetos de
saúde no município e fará uma
triagem mais detalhada das
necessidades da
população. A Ouvidoria da
Saúde estará disponível para
a população a partir das
próximas semanas.De
acordo com informações do

Secretário de Saúde e
Assistência Social, a
Ouvidoria da Saúde
detectará minunciosamente
as necessidades da
população e também
detalhará os relatórios de
distribuição de remédios e
atendimentos desenvolvidos
pela secretaria. 

Pindamonhangaba terá
Ouvidoria da Saúde

Taubaté recebe a partir deste
mês de janeiro o Programa
“A Chance to Play”, em
português conhecido como
“O direito de Brincar”, que
vai trazer para o município
atividades esportivas para
crianças e adolescentes das
comunidades mais
carentes.O programa chega
na cidade por meio do
Projeto Esperança, entidade
filantrópica localizada no
bairro Sonia Maria em
Taubaté, que após passar por
várias etapas de seleção
preencheu todos os requisitos
necessários conquistando no
ano de 2012 a implantação
do Programa internacional
“O Direito de Brincar”.O
programa foi desenvolvido
pelo Comitê Mundial dos
Trabalhadores da
Volkswagen na Copa do
Mundo da África do Sul em
2010. Constitui-se em
contribuições que serão

destinadas a vários projetos
de países que sediam a
Copa, para que sejam
desenvolvidas atividades no
contexto da mesma.No
município de Taubaté, o
programa implantará a prática
de esportes nas
Comunidades e deve atender
a 650 crianças e adolescentes
na faixa etária de 7 a 18 anos,
inicialmente nos bairros Sonia
Maria, São Gonçalo, Água
Quente, Gurilândia e Jardim
Santa Tereza.Para participar
as crianças devem estar
matriculadas em escolas
públicas localizadas nos
bairros atendidos pelo
Programa Direito de
Brincar.O Projeto tem por
objetivo geral a integração
entre os bairros assistidos
visando desenvolver
habilidades esportivas,
transformando a realidade
cotidiana das crianças e seus
familiares.Para a

coordenadora geral do
Programa em Taubaté,
Benedita Matilde Alves de
Almeida, o novo programa
vai trazer para a cidade além
da prática do esporte, a
oportunidade de trabalhar a
experiência de viver em
harmonia e de viver em uma
sociedade em PAZ.”Nós
vamos trabalhar dois eixos,
garantir as crianças o direito
que todas têm de brincar e
de praticar esporte, e estar
com os bairros em parceria
fazendo a integração das
comunidades”, acrescentou
Dona Matilde.As atividades
esportivas irão começar no
mês de fevereiro de 2013 e
irão até dezembro de 2014,
quando se encerra o ano da
Copa do Mundo. Nesse
período serão realizados
campeonatos entre os bairros
que farão parte do Projeto,
visitas e orientações sociais
as famílias.

Crianças de Taubaté ganham
programa internacional de

incentivo ao esporte

Com investimento de R$
3 milhões, serviços serão
realizados em 14,7km da
rodovia e executados pelo
DERO governador
Geraldo Alckmin
anunciou no último
sábado, dia 19, em
Redenção da Serra, a
abertura do edital de
licitação 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 muitos turistas,
desenvolve o turismo e a
agropecuária. A rodovia
pode fazer a grande
diferença para a região na
geração de emprego”,
destacou o governador
Geraldo Alckmin.As
obras serão realizadas
pelo Departamento de

Estradas de Rodagem
(DER), órgão vinculado à
Secretaria 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
Redenção 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 recuperada. As
obras vão beneficiar
diretamente mais de 280
mil habitantes dos
municípios de Redenção
da Serra e Taubaté,
gerando empregos para a
população local.Visita
TécnicaAlckmin também
fez uma visita técnica às
obras em andamento na

Rodovia Octacílio
Fernandes da Silva (SP-
121), no trecho
compreendido entre
Redenção da Serra e
Natividade da Serra.Os
serviços de recapeamento
da pista e pavimentação
dos acostamentos estão
sendo realizados em
19,75 quilômetros da
rodovia, entre o km 14,70
e o km 34,45. A obra,
também realizada pelo
DER, foi iniciada em
março de 2012, com
prazo de conclusão
previsto para março de
2013. Os investimentos
são de R$ 17,9 milhões.A
Enpavi - Construções,
Engenharia e
Pavimentação ltda,
contratada pelo DER, já
executou 80,30% de
melhorias na SP-121. As
i n t e r v e n ç õ e s
beneficiarão mais de
10.560 mil habitantes.

Governador antecipa
licitação para obras de
melhorias na SP-121

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

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.

Ilhabela: Carnaval 2013
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O Circuito Folia é uma das
novidades do Carnaval 2013
“Caia na Folia”, que a
Prefeitura de
Pindamonhangaba está
preparando para os foliões de
todas as idades. No circuito,
os blocos carnavalescos de
abadás sairão pelas ruas da
cidade com seus animados
foliões e também com o
pessoal da “pipoca”, como
são conhecidas as pessoas
que não fazem parte do bloco
mas que também participam
da folia.Em reunião realizada
no dia 14, no Departamento
de Turismo da Prefeitura,
entre representantes da
Comissão de Carnaval e dos
blocos, ficou definido o

trajeto do Circuito Folia, que
será na Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
saindo de frente do prédio da
Prefeitura com destino ao
Espaço Folia, na Avenida do
Samba. Na reunião, também
foi definida a adesão dos
blocos e o horário de saída
de cada um.Moreira CésarO
Circuito Folia também será
realizado no distrito de
Moreira César, no dia do
Pré-Carnaval, que será
realizado em 3 de fevereiro.
A saída do circuito será às
17h30, do Centro
Comunitário do CDHU,
seguindo para a Praça Santa
R i t a ,
 no Vale das Acácias, onde

haverá os shows de Siriloko
– banda de
Pindamonhangaba – e, em
seguida, a apresentação de
Preto Joia e Banda.
Participam do Circuito Folia
em Moreira César os
blocos Galera do Boteco e
Bloco do Cupim. Blocos
participantes da
reuniãoArteduvale, Amigos
do Chacrinha, Bar do
B a i a n o ,
 Chique Chitas, H´Lera,
Império da Banana Ouro,
Mineirinho, Nego Loko,
Os Pirados, Bom a Beça
com Jesus, Los Beudo, Xirê
Alemoju, Bloco Esquenta,
Império do
Colibri e Bloco do Cupim.

Carnaval 2013: Reunião
com representantes dos
blocos define Circuito

Folia

Mais de 5 mil pessoas
são esperadas em

carnaval religioso na
Associação de Taubaté

A Missão Sede Santos, da
Diocese de Taubaté, vai
realizar, de 6 a 12 de
fevereiro, o Cerco de Jericó
“Perfeita Alegria”. Este é o
10º “Rebanhão de Carnaval”
da Comunidade, e terá como
tema: “Vitória pela Fé”. O
tema “Fé” foi sugerido pela
coordenação nacional da
Renovação Carismática
Católica, já que a Igreja
Católica está celebrando, no
mundo todo, o Ano da Fé.O
Cerco de Jericó, muito
apreciado pelos fieis
católicos, é inspirado no livro
bíblico de Josué. Os
israelitas, sob a liderança do
jovem general Josué,
tomaram de assalto a cidade
de Jericó, que estava sitiada.
Era uma etapa necessária
para se chegar à Terra
Prometida.Nos tempos
atuais, o Cerco de Jericó
ganhou impulso a partir do
ano de 1979. Os católicos
poloneses se dedicaram a
sete dias de intensas preces
para que o recém eleito Papa
João Paulo II pudesse visitar
a sua pátria. Na época, a
Polônia estava sob o regime

comunista e os seus
dirigentes, bastante hostis ao
Papa, não lhe tinham
concedido o visto de entrada
no país.Em todas as noites,
os fieis participarão da
celebração da Santa Missa,
com orações de cura e
libertação, além da adoração,
procissão e bênção do
Santíssimo Sacramento. No
último dia, terça-feira de
Carnaval, acontecerão as
tradicionais sete voltas com
o Santíssimo, o troque das
trombetas e o grande clamor
pela derrubada das
“muralhas”. “Chamamos de
muralhas aquelas situações
concretas que impedem as
pessoas de serem felizes, de
viverem na bênção, e de
terem saúde e paz”, explica
o Padre Márlon Múcio,
fundador da Missão Sede
Santos. “Vícios, doenças,
desemprego, falta de
dinheiro, mágoas, inveja,
crises conjugais, falta de paz
interior, desunião familiar,
dúvidas de fé,
m a l d i ç õ e s ” . E s t a r ã o
presentes: Padre Márlon
Múcio e Padre Gustavo

Sampaio (da Missão Sede
Santos), Padre Joãozinho, scj
(da Congregação dos Padres
do Sagrado Coração de
Jesus), Padre Rodrigo Natal
(da Paróquia São Sebastião,
de Taubaté), Padre Tequinho
(da Paróquia de São Luiz de
Tolosa, de São Luiz do
Paraitinga), Padre Luis
Fernando (da Paróquia
Espírito Santo, de São José
dos Campos), Padre Wilson
Vitoriano (da Paróquia Cristo
Redentor, de Várzea
Paulista). O Cerco de Jericó
contará com a animação do
Ministério Canthares e de
Salette Ferreira, da Canção
Nova. O evento acontecerá
de 6 a 12 de fevereiro, às
19h30, com a celebração da
Santa Missa, na Associação
dos Empregados no
Comércio de Taubaté: Av.
Juca Esteves, 500 – Centro.
Mais de 100 voluntários já
estão trabalhando para o
bom êxito do evento. A
expectativa é de que, pelo
menos, 5.000 pessoas
passem pelo evento, nas sete
noites. A entrada é franca e
haverá lanchonete no local.

A Unitau abre, no próximo
dia 28, as inscrições para
interessados em concorrer a
bolsas de estudos para
cursos técnico-
profissionalizantes do
Colégio Unitau (Escola de
Aplicação Dr. José Alfredo
Balbi).Os benefícios serão
oferecidos por meio do
Sistema Municipal de Bolsas
de Estudo (Simube),
programa da Prefeitura de
Taubaté. Para 2013, o

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

documentos.As inscrições
serão realizadas entre os dias
28 de janeiro e 1º de
fevereiro. O telefone do
Colégio UNITAU 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
sociais.

Unitau abre as
inscrições para bolsas
de estudos do Simube

O Carnaval será menos
festivo este ano nas
cidades do Vale do
Paraíba. A Prefeitura de
Caçapava cancelou as
comemorações do
Carnaval de rua e agora
somam seis as cidades
que não terão a tradicional
festa: São José dos
Campos, Lorena,
Cruzeiro e Guaratinguetá
já anunciaram a suspensão
da folia. Em Monteiro
Lobato a festa também foi
suspensa.De acordo com
a prefeitura de Caçapava,

o problema 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 Diniz, “o nosso
prefeito não quer deixar a
população sem carnaval .
Porém, a verba não estava
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”,prometeu.Além
das cidades que decidiram
cancelar a festa, outras
vão fazer uma festa
reduzida. A Prefeitura 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
poderão entrar na cidade
para os festejos.

Seis cidades do Vale não
terão carnaval

O Prefeito Marcelo Vaqueli
e a Secretária de Turismo,
Cultura e Esportes Marcela
Tupinambá se encontraram
com o Coordenador 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 atendimento de crianças e
adolescentes 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-
educacional,  a  fim  de 
p r o p o r c i o n a r  
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
inovação 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
e s p o r t i v o ,
com a intenção de auxiliar os
projetos que logo serão
implantados em nossa
cidade.

VAQUELI SE
ENCONTRA COM

COORDENADOR DE
ESPORTES E LAZER
DO ESTADO DE SÃO

PAULO

O prefeito Marcelo Vaqueli
e a Secretária de Finanças
Sueli Emilia de Paiva e
também a Secretária de
Cultura, Turismo e Esportes
Marcela Tupinambá,
participaram no último dia 17
na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo da 1°
Reunião da Associação das
Prefeituras das Cidades
Estâncias do Estado de São
Paulo (APRECESP) onde foi

decidida a nova formação do
Conselho.A Aprecesp é uma
entidade privada e sem fins
lucrativos, foi criada em 1985
com o objetivo de
representar os interesses e
trabalhar pelo
desenvolvimento turístico das
cidades estância no litoral e
interior paulista. Hoje
congrega 67 estâncias que
estão divididas entre:
balneárias, climáticas,

hidrominerais e
turísticas.Vaqueli disse que
este primeiro contato com os
prefeitos das 67 estâncias
turísticas é muito importante
para a troca de informações
e experiências.
“Nossa Tremembé tem tudo
para ser um dos destinos
turísticos mais procurados,
além do
 segmento de serviços e
negócios”, disse. 

Tremembé:PREFEITO
E SECRETÁRIOS
PARTICIPAM DA

ELEIÇÃO DA
APRECESP

O Novo Carnaval de
Tremembé 2013 terá
participações especiais
neste ano, os famosos
Blocos de São Luiz do
Para i t inga ;  Barbosa ,
Maricota e Juca
Teles estão confirmados. 

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
( 1 0 / 0 2 ) ,
na segunda feira (11/02)

OS BLOCOS JUCA
TELES, BARBOSA E
MARICOTA NO NOVO

CARNAVAL DE
TREMEMBÉ

passará por aqui o Bloco
da Maricota e fechando o
carnaval com chave de
ouro o Bloco Juca Teles
se apresentará na terça
f e i r a
(12/02), todos com início
a partir das 15 horas.

necessário também
apresentar alguns

A Prefeitura Municipal de
Tremembé realizará no dia 31/
01/2013 um novo treinamento
sobre o sistema SIGISS para
c o n t a d o r e s .
O treinamento acontecerá na

rua Sete de Setembro,
7 0 1 ,
 Centro (Prefeitura
Municiapal de Tremembé) na
sala de Licitações,
em dois períodos: manhã das

9:00 às 11:00hs e no período
da tarde das 13:00 às 15:00hs.
Para participar,
basta agendar sua
participação pelo telefone
(12) 3607-1028.

TREINAMENTO PARA
CONTADORES

Os trabalhadores da Gerdau
atrasaram a entrada do turno
no último sábado, dia 19, para
protestar contra a perseguição
feita pela direção da empresa
a um sindicalista. Marcos
Alves Corrêa, o “Marquinhos
da Laminação”, dirigente
sindical e também
coordenador do Comitê
Sindical da Gerdau, que
integra 21 sindicalistas, está
com seu contrato de trabalho
suspenso e responde a um
inquérito judicial para
apuração de falta grave. A
direção da Gerdau, por meio
de um técnico de segurança
do trabalho, está acusando o
sindicalista de ter praticado
agressão física no episódio em
que houve apenas uma

discussão entre as partes. O
técnico de segurança não
deixou que o sindicalista
acompanhasse uma perícia no
seu setor, a Laminação.
Marquinhos nega a acusação
e comenta a postura do
técnico de segurança no
cotidiano da fábrica. “O
sindicato já recebeu
denúncias de trabalhadores de
que ele comete racismo,
discrimina os funcionários
terceirizados e sempre
testemunha a favor da
empresa para negar os
direitos dos trabalhadores.
Dessa vez, queria me proibir
até mesmo de falar com o
funcionário que iria passar na
perícia. Um absurdo. E como
se já não bastasse, ainda criou

todo esse tumulto com a
suspensão.” O presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba-CUT,
Renato Marcondes de
Oliveira, o “Mamão”, ressalta
que a direção repudia qualquer
tipo de agressão e afirma que
a empresa agiu de forma
precipitada e inconsequente.
“Infelizmente, a empresa se
utiliza de todos os meios para
prejudicar a atuação dos
representantes legais da
classe trabalhadora. E se tudo
ainda está sendo apurado, por
que a empresa já suspendeu
o sindicalista?”,
 questionou. A Gerdau
emprega cerca de 2.300
trabalhadores na produção de
laminados a aço.

Taubaté: Trabalhadores
da Gerdau protestam
contra perseguição a

sindicalista

A Equipe de xadrez de
Taubaté a nível escolar iniciou
sábado último, os
treinamentos para as
competições importantes da
modalidade, tendo como
grandes objetivos os
campeonatos Paulista,
Brasileiro e Mundial que será
realizado nos Emirados
Arabes em setembro de
2013.O xadrez a nível escolar
da cidade vem se destacando
nos eventos, devido ao Projeto
que foi implantado nas escolas
a quase há 15 anos no
município, tendo seu ápice
entre os anos 2005 a 2012 com
grandes conquistas dos atletas
como, por exemplo, a

participação nos mundiais,
como da França em 2005
com os jogadores Marisol
Guevara campeã brasileira
escolar e vice campeã sul
americana e Pedro Henrique
Moraes vice campeão Pan
Americano escolar, na Grécia
em 2010 com Jonathas
Marcelo Figueiredo campeão
da fase sudeste e na
Eslovênia em 2012 com a
jogadora Rauanda Schultz bi
campeã brasileira escolar.Os
treinos com os atletas
juntamente com o técnico
Ralfus Marcel de Carvalho
acontecem aos sábados das
16:00h as 18:30h no
REFEITORIO DA

CAMARA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ que fica na av.
Professor Walter
Thaumaturgo 208 Jd. Das
Nações, mais conhecida
como Avenida do Povo. Além
deste dia presencial, os atletas
matem contato diariamente
com o treinador através de
sites especializados e nas
redes sociais como Facebook,
facilitando o estudo e a
solução das duvidas de
determinada atividade.O
Xadrez de Taubaté tem o
apoio do Centro de Culturas
de Idiomas, Sindicato dos
Metalúrgicos, Colégio
COTET e da Prefeitura
Municipal.

Taubaté: Equipe de Xadrez de
Taubaté Escolar começa a

treinar visando as
competições de 2013A Prefeitura de Taubaté

realizou nesta terça-feira, dia
22, a primeira reunião com
representantes da
concessionária Ecopistas, a
respeito do prolongamento da
Carvalho Pinto até o trecho
que dá acesso à Rodovia
Oswaldo Cruz. Neste
primeiro encontro a atual
administração pode conhecer

o projeto, para então iniciar
um estudo de contrapartidas
que será apresentado
posteriormente à empresa. A
Ecopistas informou que
haverá uma audiência pública
no dia 14 de fevereiro, às 17h,
no auditório do Departamento
de Engenharia Civil, da
Unitau, onde será
apresentado para a população

o EIA/RIMA (Estudo de
Impacto Ambiental e
Relatório de Impacto
Ambiental). A audiência
pública é prevista em lei e está
marcada desde o último mês
de dezembro. Além disso, o
EIA/RIMA já está disponível
para a população na biblioteca
do mesmo departamento onde
acontecerá a audiência.

Taubaté: Carvalho Pinto: Ecopistas
apresenta projeto de

prolongamento para nova
administração

Com estoques baixos devido
às férias, os Bancos de Leite
Humano no Estado de São
Paulo precisam de doações.
A queda chega a 50% nesta
época, segundo a Secretaria
da Saúde, e compromete o
tratamento de bebês
prematuros. O leite materno
é importante para todos os
bebês, em especial aos
internados que não podem ser
amamentados pela mãe.
Qualquer mulher em período
de amamentação, com boas

condições de saúde, sem
diagnóstico de doenças
infectocontagiosas e que
amamente seu filho
exclusivamente pode ser uma
doadora. Ao doar o excedente
da produção, ela poderá
salvar vidas. A doação de leite
humano é incentivada e
apoiada pelo Ministério da
Saúde. Segundo a
neonatologista Andrea Spínola
Fernandes, coordenadora do
Banco de Leite do Hospital e
Maternidade Leonor Mendes

de Barros, na capital, quanto
mais a mulher doa, mais leite
produzirá. “Não há risco de
faltar para o seu filho”,
e n f a t i z a .
A retirada do excedente evita
problemas como leite
empedrado e infecções da
m a m a .
No site da Rede Brasileira de
Bancos de Leite Humano é
possível localizar a unidade
mais próxima da sua casa.
( h t t p : / /
www.redeblh.fiocruz.br/).

Taubaté: Bancos incentivam
doação de leite materno

O Festival de Pipas,
desenvolvido pela Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico e Petróleo, que
seria realizado neste final de
semana, foi transferido para
os dias 02 e 03 de fevereiro,
no Farol de São Tomé,
próximo ao estande do Meio
Ambiente, na orla. Segundo a
diretora do Departamento de
Turismo da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

e Petróleo (Sedep), Ana Neri
Alvarenga, a primeira edição
do Festival de Pipas
aconteceu no ano passado em
Lagoa de Cima e foi um
sucesso. “A expectativa é de
que esse sucesso se repita no
Farol”, disse.  Além de
eventos, a Sedep disponibiliza
diariamente, material sobre o
Turismo de Campos no
estande montado na orla do
Farol. “Temos uma exposição

de fotos de Campos antiga e
estamos disponibilizando
informações sobre pontos
turísticos da cidade, entre eles,
 o Museu de Campos; e da
praia do Farol, como o próprio
monumento do Farol, a orla e
o manguezal de Carapeba,
 que está sendo preservado
em parceria com a Secretaria
Municipal de Meio
A m b i e n t e ” ,
destacou.

Campos do Jordão: Festival
de Pipas do Farol

transferido para fevereiro

Campos do Jordão: Atração
Popular neste sábado na

Tenda Cultural
 O grupo de pagode Atração
Popular se apresenta neste
sábado (26), à 1h, na Tenda
Cultural. Já na carreira
artística há 12 anos, o grupo
vem com muito samba e
pagode, para animar a
rapaziada no Farol de São
Tomé, interpretando
composições de Zeca
Pagodinho, Jorge Aragão,
Sorriso Maroto, Exaltasamba,
Thiaguinho e outros bambas.

O show, constante da grade
de eventos preparados pela
Prefeitura de Campos para o
do Verão da Família, promete
esquentar o público, que irá
prestigiar os músicos Almir
(cavaquinho), Filipe (pandeiro
e voz), Thiago (reco-reco e
voz), Rodrigo (vocalista),
Cláudio Dandan (tantan) e
Hemerson (percussão). A
nossa proposta é levar o
melhor do samba e do pagode,

agradando a todos que
estiverem na Tenda Cultural
neste sábado. É bom demais
podermos participar do projeto
da Prefeitura - disse o líder do
grupo, Almir.
Ele informou que até o final
de 2013 será lançado o
primeiro CD do Atração
P o p u l a r ,
 com músicas inéditas,
compostas pelo colega
Rodrigo.  


