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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

O prefeito Vito Ardito
recebeu em seu Gabinete, na
quinta-feira (17), o Tenente-
coronel Maurício Máximo de
Andrade, que assumiu
recentemente o comando do
2º Batalhão de Engenharia de
Combate “Batalhão Borba
Gato”Em uma conversa
informal de estreitamentos de
laços entre o batalhão e a
prefeitura da cidade, o
prefeito destacou a

importância do trabalho do
Exército no município e
também em todo país”O
trabalho do Borba Gato é de
grande importância. Além de
ser parceiro da Prefeitura,
colabora no desenvolvimento
dos nossos jovens, formando
cidadãos para a vida e
também para a sociedade,
um dos principais anseios da
administração municipal”,
exclamou o

prefeito.Acompanhado do
soldado Teran, o Tenente-
coronel Maurício destacou a
posição que
Pindamonhangaba está hoje
no cenário nacional. No mês
de abril, o 2º Batalhão de
Engenharia de Combate
“Batalhão Borba Gato” será,
pela primeira vez, o campo
de formação nacional das
equipes enviadas para a
missão de paz no Haiti.

Prefeito de Pinda recebe
novo comandante do

Borba Gato

De todos os cheques
compensados em 2012,
2,02% (18,4 milhões) foram
devolvidos pela segunda vez
por insuficiência de fundos,
de acordo com a empresa de

consultoria Serasa Experian.
Esse foi o maior percentual
desde 2009, quando foram
devolvidos 2,15% dos
cheques. A quantidade de
cheques sem fundos cresceu

também na comparação
entre dezembro e novembro
(2,04% contra 1,96%) e ante
dezembro do ano anterior
quando foram 1,99% de
cheques sem fundos.

Devolução de cheques
sem fundo atinge

maior índice desde 2009

O lançamento nacional do
Programa “A Chance to
Play”, em português “O
Direito de Brincar”, que
será implantado na cidade
de Taubaté através do
Projeto Esperança,
acontece hoje, quinta-
feira, dia 24, no
município de São
Bernardo do Campo, das
14 h às 16 h.O programa
é uma iniciativa do
Comitê Mundial dos
Trabalhadores da
Volkswagen e tem como
objetivo implantar

projetos que assegurem o
direito de brincar e
praticar esportes para
crianças e adolescentes
de países que sediam a
Copa do Mundo,
 visando propagar a paz.A
iniciativa começou no
contexto da Copa do
Mundo na África do Sul e
este ano será lançada no
Brasil.O lançamento
nacional na cidade de São
Bernardo do Campo será
no Ginásio de Vôlei do
Complexo Esportivo
Baetão, e contará com

apresentações de crianças
e adolescentes das
organizações que serão
participantes do
programa.A cidade de
T a u b a t é ,
que terá cinco bairros
participantes do
programa, estará presente
no evento
 com a apresentação da
banda formada pelas
crianças do Projeto
Esperança, levando o total
de 37
crianças para prestigiar o
evento.

Programa “O Direito de
Brincar” será lançado
oficialmente em São

Bernardo do Campo hoje

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.

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.

O senador Eduardo Suplicy
visitou na quinta-feira, dia 17,
a Basílica do Senhor Bom
Jesus de Tremembé, onde
participou da celebração da
Missa do Santíssimo
Sacramento e conheceu o
projeto de restauração da
igreja.O senador veio a
Tremembé visitar a
Penitenciária Feminina Santa
Maria Eufrásia Pelletier, e
aproveitou para participar da
celebração, presidida pelo
vigário do Santuário, Pe.
José Batista Rosa. Além
disso, Suplicy conheceu o

Projeto Restau que tem
como principal foco angariar
fundos para restaurar o
telhado da Basílica que se
encontra condenado. Na
ocasião ele se mostrou
disposto a colaborar com as
ações do projeto.”Uma visita
como essa é de grande
importância para a nossa
comunidade, principalmente
nesse momento em que
estamos com a atenção
voltada para o nosso projeto
Restau e contando com toda
a colaboração possível”,
comentou o vigário.

O Projeto Restau conta com
a colaboração da
comunidade em diversas
campanhas, além de
parcerias e doações para a
restauração da parte
danificada da estrutura da
Basílica. Essas ações podem
ser acompanhadas em
anúncios na televisão, rádio
e outros veículos de
comunicação da região.Para
mais informações sobre
como colaborar com o
p r o j e t o ,
 o telefone do Santuário é o
(12) 3672-1102.

Senador Eduardo Suplicy
visita Santuário do Senhor
Bom Jesus de Tremembé

O Governo Federal pretende
aplicar uma nova tecnologia
para substituir a carteira de
trabalho atual, de papel, por
um cartão eletrônico. A
tecnologia está pronta e as
expectativas é que comece a
ser colocada em prática em
1º de janeiro de 2014.O cartão
deve receber o nome de
Escrituração Fiscal Digital
Social (EFD Social). O
projeto está na Câmara de
Gestão e deve ter o texto
concluído para aprovação da
presidenta Dilma Rouseff até
o fim do ano.O EFD Social
trará mais benefícios ao

trabalhadores, com o cartão
ele acompanhará se a
empresa está realizando os
depósitos de contribuição com
a Previdência e o FGTS
normalmente, assim como o
recolhimento do Imposto de
Renda. Também será possível
acessar informações sobre
locais e períodos em que
esteve empregado.Para o
ministro do Trabalho, Brizola
Neto, o EFD Social ajudará a
coibir fraudes. A idéia só
poderá se concretizar se uma
base única com dados do
Ministério do Trabalho,
Receita Federal, INSS e

Caixa for criada. As
informações que as empresas
precisavam repassar para as
entidades separadamente
serão feitas em apenas uma
declaração.Outro ponto
importante para a aplicação
do cartão é com a diminuição
do uso de papel, como por
exemplo as folhas de
pagamentos que são
impressas mensalmente, e
guardadas pela empresa por
cinco anos, e o livro de registro
de empregados. Com o
c a r t ã o ,
será possível realizar tudo de
forma digital.

Governo aplicará projeto
que substituirá carteira de

trabalho por cartão eletrônico

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
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O estádio da CTI será palco
da primeira rodada do Vale
Bowl, principal competição
regional de flag do Brasil.
Embora apenas quatro times
participem da disputa, o
torneio, inédito no país, serve
como preparativo para o
Campeonato Paulista da
modalidade, que deverá
começar em abril. Formada
por times do Vale, o evento
reunirá o Taubaté Big
Donkeys, São José Jets,
Guaratinguetá White Cranes
e Volta Redonda Falcons –
este representando o lado
fluminense do Vale. A final
será no dia 7 de abril, em
cidade a definir.Para manter
a hegemonia na região, o Big
Donkeys vem treinando
desde o começo do ano para
estrear contra o
Guaratinguetá White Cranes
às 10h. “Ainda não
estaremos jogando no nível

que estávamos no fim da
última temporada. Acredito
que em um mês já estaremos
com um preparo físico melhor
e aptos a fazer boas
partidas”, explicou o
treinador Cassio Cardoso,
que também avalia como
positivo trocar os comuns
jogos-treino de pré-
temporada por uma disputa
valendo troféu. “Amistosos
sempre são importantes, mas
não possuem o mesmo clima
de um jogo oficial, de
campeonato que vale um
título”, completou.Durante os
treinos, todo elenco
taubateano evita falar sobre
favoritismo e rivalidade entre
as equipes. “Encaro [o Vale
Bowl] com seriedade em
todos os jogos, como se fosse
uma final de campeonato e
tento fazer o melhor para
conseguir ajudar o Big
Donkeys”, disse o chutador

Ayslan.Afinal, que esporte é
esse? O flag é uma
modalidade esportiva
inspirada no futebol
americano de tackle (que
utiliza capacetes proteções
no tórax), mas sem tanto
contato físico. No Brasil,
muitas equipes utilizam esse
estilo para difundirem os
fundamentos e as regras do
jogo para quem não está tão
familiarizado com o esporte.
Além disso, o flag tem um
baixo custo de manutenção
se comparado ao tackle, cuja
despesa mínima é de R$
1.500 por jogador devido ao
uso obrigatório dos
equipamentos de proteção.O
Taubaté Big Donkeys tem o
apoio da Top 10
Comunicação Esportiva,
Unitau, Secretaria de
Esportes e Lazer de Taubaté
e Hoff ’s Sports &
Entertainment.

Maior competição
regional de flag do país
começa neste domingo

em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté
definiu na terça-feira, dia
23, o calendário do ano
letivo de 2013, após
analisar as condições das
escolas e a situação do
transporte escolar.A fim
de garantir um início de
aulas com segurança, foi
definido que as atividades
começam no dia 1º de
fevereiro, com início das

aulas no dia 14 de
fevereiro.No dia 1º de
fevereiro os professores
iniciam suas atividades,
com atribuição de
classes/aulas. Nos dias 04
e 05 de fevereiro
acontece a reunião
pedagógica e dos dias 06
a 13 acontece o
planejamento de aulas,
com o início das aulas no

dia 14.Lembrando que
creches e berçários
continuam atendendo
n o r m a l m e n t e .
A Secretaria de Educação
da Prefeitura de Taubaté
reforça também que está
garantido o transporte
escolar e a merenda, com
qualidade e
segurança, para o retorno
dos alunos.

Prefeitura de Taubaté
define calendário escolar

2013

Sexta- feira 15h – Bloco do
CEEP 19h – Bloco da Saúde
20h – Bloco Mardela 21h às
00h – Banda Estrambelhados
(SÃO LUIS DO
P A R A I T I N G A )
Sábado  15h - Bateria Show
Boêmios da Estiva 16h às
19h – Banda “Estação Folia”
19h – Bloco Desorganizado
do Santana 20h – Bloco Vai
Quem Quer 21h às 00h –
Swing Folia “Banda Show”

Domingo 15h – Bloco do
Barbosa – (SÃO LUIS DO
PARAITINGA) 16h às 19h
– Banda “Estação Folia” 19h
– Bloco do Erê 19:30h –
Bloco Trem Fiel 20h – Bloco
Tremendão 21h às 00h –
Swing Folia “Banda Show”
Segunda-feira 15h – Bloco
da Maricota – (SÃO LUIS
DO PARAITINGA) 16h às
19h – Banda “Estação Folia”
19h – Bloco dos Cachorrões

19:30h – Bloco Escangaio
20h – Bloco Panela 21h às
00h – Swing Folia “Banda
Show”Terça-feira 15h –
Bloco Juca Teles – (SÃO
LUIS DO PARAITINGA)
16h às 19h – Banda “Estação
Folia” 19h – Bloco do Butico
19:30h – Bloco do Cemitério
20h – Bloco do Velório 21h
às 00h –
Swing Folia “
Banda Show”

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO
NOVO CARNAVAL DE

TREMEMBÉ 2013

Os representantes das
secretarias e departamentos
municipais de Turismo da
região do Circuito Mantiqueira
se reuniram na quarta-feira
(16), em São Bento do
Sapucaí, para definir as
atividades que serão
realizadas em conjunto
durante este ano.
Pindamonhangaba foi
representada pela equipe do
Departamento de Turismo da
Prefeitura.O foco da reunião
foi a criação de uma
Associação do Circuito
Mantiqueira. Também foram
definidas algumas ações ao

longo do ano, como o
lançamento de um novo
catálogo turístico englobando
as cidades componentes do
circuito – previsto para abril -
; a realização de viagens
técnicas de troca de
conhecimento com outras
cidades turísticas; palestras e
ações de capacitação em
parceria com o Sebrae, entre
outros temas. Novas reuniões
serão realizadas em breve,
sendo cada uma em uma das
cidades integrantes do
circuito.O Circuito
Mantiqueira é a união de sete
cidades próximas que

possuem segmentos turísticos
em comum e trabalham em
conjunto para o
desenvolvimento do turismo
da região. Fazem parte do
Circuito: Pindamonhangaba,
Campos do Jordão, Santo
Antonio do Pinhal, São Bento
do Sapucaí, São Francisco
Xavier (distrito de São José
dos Campos),
 Piquete e Monteiro Lobato.
O Circuito tem o apoio do
Sebrae e existe há cerca de
dez anos,
com o apoio das Prefeituras
municipais e Governo do
Estado.

Pinda: Representantes
do Turismo da região se

reúnem

Uma boa notícia para os
estudantes que pretendem
começar 2013 no mercado
de trabalho. De acordo com
um levantamento realizado
pela Central de Estágio do
Sincovat (Sindicato do
Comércio Varejista), a
procura por estagiários nos
primeiros meses do ano é
grande. Ao todo, são mais de
100 oportunidades para a
região.Somente para Taubaté
estão disponíveis 31 vagas
para alunos do ensino médio,
com 16 anos ou mais, 12 para
administração de empresas
(nível técnico ou
universitário), 3 para
estudantes de publicidade e
propaganda, 2 vagas para

estudantes marketing e 1
para pedagogia.Já para a
cidade de Caçapava são 15
oportunidades para o ensino
médio, 1 vaga para
arquitetura, 4 para
administração de empresas e
5 para técnico em
administração.Em Ubatuba,
há 16 oportunidades de
estágio para os alunos do
ensino médio, 09 vagas
disponíveis para técnico em
auxiliar do comércio e 4 para
técnico em
administração.”Percebemos
que, com a economia
aquecida, há uma certa
dificuldade para contratar
profissionais qualificados.
Com isso, muitos

empresários estão optando
pela contratação dos
estagiários, pois, além de dar
essa oportunidade aos
estudantes, eles conseguem
moldar seu futuro funcionário
de acordo com a política da
empresa”, explica Suely
Rezende, coordenadora da
Central de Estágio.A lista
completa de vagas está
disponível no
site www.centralestagio.com.Os
estudantes interessados
devem se cadastrar
gratuitamente nesta página. Já
os empresários interessados
em contratar estagiários
podem ligar para o
telefone (12) 3631-2529 e
3011-0842.

Central de Estágio do
Sincovat oferece mais de 100
oportunidades aos estudantes A escolha da Corte de

Carnaval acontece neste
sábado, dia 26, às 21h, no
Sedes (Av. Amador Bueno
da Veiga, 700).No evento
serão eleitos o Rei Momo,
Rainha e Princesas do
Carnaval 2013.A festa
começa com a apresentação
do grupo de samba Mistura
e Manda. Na sequência
haverá apresentação do
grupo do coreógrafo Marcio
Carneiro, com os alunos da

modalidade parkour
(atividade cujo princípio é
mover-se de um ponto a
outro o mais rápido e
eficientemente possível,
usando principalmente as
habilidades do corpo
humano).Depois disso
começa a apresentação dos
candidatos a Rei Momo,
Rainha e Princesas, com
coreografia especial.Durante
a apuração dos votos dos
jurados a banda Mistura e

Manda retorna ao palco, até
que seja divulgado o
resultado.Vale lembrar que
os integrantes da corte serão
beneficiados com prêmios de
R$ 2.500 para a primeira
princesa e R$ 2.000 para a
segunda princesa, além do
prêmio de R$ 3.000 para a
rainha e rei que serão
julgados por critérios que vão
desde vestimenta e adereços
até postura e simpatia no
palco.

Escolha da Corte do
Carnaval acontece neste

sábado

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

A Paróquia do Senhor Bom
Jesus de Tremembé tem
recebido um grande número
de fiéis para a oração e reza
do terço. O momento de
graça aos pés da imagem do
Senhor Bom Jesus acontece
toda terça-feira, após a missa
das 19h30.A oração tem sido
motivo de visita à paróquia e
nesse cenário, peregrinos de
cidades vizinhas como
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Aparecida do Norte,

Taubaté e Guararema tem se
juntado aos fiéis de
Tremembé para a
ocasião.São mais de 300
pessoas, entre visitantes e
integrantes da comunidade,
que participam da iniciativa
que traz a reza do terço
mariano tradicional
acompanhada de orações e
preces direcionadas pela
estudante de teologia Sueli
Baracho.”É um momento de
receber bênçãos e estar

entregue aos pés do Bom
Jesus, a gente precisa de um
instante de intimidade com
D e u s ” ,
disse Sueli, que além da reza
do terço, desenvolve na
paróquia um atendimento
espiritual individual com o
objetivo de orientar e
aproximar os fiéis da vida
ativa na igreja.
Para mais informações,
o telefone da Basílica é o (12)
3672-1102.

Oração e reza do terço
são motivos de

peregrinações na
Basílica de Tremembé

Após início do projeto do
governo paulista e da Justiça
para agilizar o tratamento de
dependentes químicos, o
Centro de Referência de
Álcool, Tabaco e outras
Drogas (Cratod) registrou no

dia 23, terceiro dia de
atendimento, o primeiro caso
de internação compulsória,
casos em que o dependente
vai para tratamento sem
consentimento próprio ou da
família. De acordo com o

balanço da Secretaria de
Estado da Saúde, só na
quarta-feira foram feitas 11
i n t e r n a ç õ e s ,
sendo três involuntárias (a
pedido da família) e sete
voluntárias.

São Paulo registra
primeira internação
compulsória após

projeto para agilizar
tratamento de usuários

de drogas

No próximo domingo, dia
27, às 12h, o músico
Pedro Freire, se apresenta
no Sesc Taubaté. O
violonista, compositor e
vocal, faz shows por todo
Brasil apresentando seu
trabalho acústico/solo. O
show tem entrada franca e

classificação etária
livre.Desde a infância, o
músico, natural de
Taubaté, sempre esteve
rodeado de clássicas
harmonias e das eternas
melodias da MPB. Nessa
apresentação, Pedro
apresenta repertório

autoral e releituras de
grandes nomes da música,
como Chico Buarque,
Tom Jobim,
 Toquinho, Djavan, Jorge
Ben Jor, Rita Lee, Seu
J o r g e ,
Zeca Baleiro, entre
outros.

Show com Pedro Freire
em Taubaté

Veja  em:
www.gazetadosmunicipios.comr

Desde que assumiu o
Executivo, há menos de 20
dias, o prefeito Vito Ardito
tem se preocupado em
esclarecer a população em
relação a vários
questionamentos. Para isso,
visitou nos últimos dias três
rádios da cidade,
respondendo as perguntas

dos ouvintes. Durante as
entrevistas, a população fez
inúmeras perguntas ao
prefeito sobre os mais
variados temas, desde o
questionamento das
condições que se encontram
os prédios da prefeitura, ou
como quitar dívidas com o
executivo, reclamações de

uma forma geral até as novas
diretrizes da área esportiva.O
prefeito salientou  que o
objetivo de sua administração
é - a partir desse
levantamento, - sanar
qualquer irregularidade que
possa existir e dar
prosseguimento ao seu plano
de governo. 

Pindamonhangaba:Prefeito
visita rádios e esclarece

a população

O senador Eduardo Suplicy
visitou na quinta-feira, dia 17,
a Basílica do Senhor Bom
Jesus de Tremembé, onde
participou da celebração da
Missa do Santíssimo
Sacramento e conheceu o
projeto de restauração da
igreja.O senador veio a
Tremembé visitar a
Penitenciária Feminina Santa
Maria Eufrásia Pelletier, e
aproveitou para participar da
celebração, presidida pelo
vigário do Santuário, Pe.
José Batista Rosa. Além
disso, Suplicy conheceu o

Projeto Restau que tem
como principal foco angariar
fundos para restaurar o
telhado da Basílica que se
encontra condenado. Na
ocasião ele se mostrou
disposto a colaborar com as
ações do projeto.”Uma visita
como essa é de grande
importância para a nossa
comunidade, principalmente
nesse momento em que
estamos com a atenção
voltada para o nosso projeto
Restau e contando com toda
a colaboração possível”,
comentou o vigário.

O Projeto Restau conta com
a colaboração da
comunidade em diversas
campanhas, além de
parcerias e doações para a
restauração da parte
danificada da estrutura da
Basílica. Essas ações podem
ser acompanhadas em
anúncios na televisão, rádio
e outros veículos de
comunicação da região.Para
mais informações sobre
como colaborar com o
p r o j e t o ,
 o telefone do Santuário é o
(12) 3672-1102.

Senador Eduardo
Suplicy visita Santuário
do Senhor Bom Jesus

de Tremembé
Em meio a rumores sobre
aumento do preço da
gasolina, a presidenta
Dilma Rousseff preferiu
não comentar o assunto.
Questionada ontem, dia

24, por jornalistas, Dilma
respondeu: “Eu não falo
sobre aumento de
gasolina, eu falo de
redução de tarifa de
energia.” A presidenta

falou aos jornalistas após
o encerramento da 6ª
Cúpula Brasil-União
Europeia (UE), realizada
nesta manhã, no Palácio
do Planalto.

Dilma evita falar sobre
aumento da gasolina


