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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, atende a 2450 alu-
nos com transporte esco-
lar gratuito. Desses, mil 
são do ensino médio da 
Rede Estadual e o restan-
te, das escolas municipais.
De acordo com informa-
ções do Departamento Pe-
dagógico da Prefeitura, o 
aluno tem direito a estudar 
em uma unidade escolar 
próxima de sua residência. 
Quando não há vagas, ele é 
encaminhado à escola mais 

próxima. Se essa escola 
for mais de 2 km distan-
te da residência do aluno, 
ele então passa a ter direi-
to ao transporte escolar.
No total, 1450 estudan-
tes da Rede Municipal 
de diversos bairros são 
atendidos com o trans-
porte escolar. São reali-
zadas 50 diferentes ro-
tas de atendimento, com 
o acompanhamento de 
um monitor por veículo.
Os outros mil alunos da 
Rede Estadual são aten-
didos graças a um con-

vênio entre a Prefeitura 
e o Governo do Estado. 
Nesses casos, os estudan-
tes recebem passe escolar, 
em forma de uma car-
teirinha que é recarre-
gada periodicamente.
No caso dos alunos do Es-
tado que ainda não recar-
regaram sua carteirinha, 
os pais ou responsáveis 
podem procurar a sede da 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura, na avenida 
Fortunato Moreira, 173, 
centro, próximo ao ter-
minal central de ônibus.

Transporte escolar gratuito 
garante direito ao estudante 

municipal em Pinda

A Prefeitura de Paraibuna, 
por meio da Diretoria de 
Esporte, Turismo e Lazer, 
e da Fundação Cultural 
Benedicto Siqueira e Sil-
va, realizará o Carnaval 
2014, de 01 a 04 de mar-
ço. No total, cerca de 20 
blocos carnavalescos ani-
marão os foliões com mar-
chinhas próprias e canções 
tradicionais de carnaval.
A organização da matinê 
ficará por conta da Funda-
ção Cultural. A folia para 
a garotada será de 01 a 
04 de março, na Praça da 
Matriz, das 11h às 19h.
Além do apoio da Polícia 
Militar, o Governo Muni-
cipal contratará uma em-
presa particular de segu-
rança para trabalhar nos 
dias do carnaval, com 30 
profissionais, sendo 20 ho-
mens e 10 mulheres, além 
de disponibilizar equipes 
de apoio da Prefeitura.
Segundo a Diretoria Mu-
nicipal de Esporte, Turis-
mo e Lazer, responsável 
pela organização, o Car-
naval de Paraibuna tem 
como principal objetivo 
oferecer uma festa dire-
cionada especialmente 
às famílias paraibunen-
ses, transformando o 
evento em uma grande 
diversão, dentro de um 
ambiente agradável para 
moradores e visitantes.
Mudança de horário

Em 2014, conforme deter-
minação do Ministério Pú-
blico, Poder Judiciário e 
Polícia Militar, o carnaval 
será realizado das 11 da 
manhã à meia-noite. “Este 
horário é bem aceitável, 
pois as maiores ocorrên-
cias policiais acontecem 
de madrugada, quando 
os foliões mais exalta-
dos passam dos limites e 
acabam praticando mui-
ta baderna pela cidade”, 
explica o 3º Sargento 
Luis Souza, coman-
dante da Polícia Mi-
litar de Paraibuna.
De acordo com a Polícia 
Militar do município, até 
2012, o número de ocor-
rências foi bem maior, tais 
como: furto e roubo de ve-
ículos, aumento do tráfico 
de drogas, uso excessivo 
de bebidas alcóolicas por 
menores de idade, porte 
ilegal de armas, depreda-
ção de lixeiras e pontos de 
ônibus, entre outros atos de
 vandalismo. “Com a 
mudança do horário, a 
partir de 2013, tivemos 
uma redução de aproxi-
madamente 300 por cen-
to do número de ocor-
rências”, disse Souza.
Este ano, a Polícia Militar 
também fará uma fiscali-
zação maior em relação 
aos carros com som mui-
to alto; o objetivo é evi-
tar barulhos excessivos, 

no decorrer dos quatro 
dias de folia. Os condu-
tores que desrespeitarem 
o aviso terão seus carros 
apreendidos e respon-
derão a processo penal.
15ª Pamonhada
A tradicional Pamonhada 
de Paraibuna, que recebe 
todos os anos um gran-
de número de visitantes 
à cidade, ajudará a repor 
as energias dos foliões 
que degustarem as delícias 
do milho, nos quatro dias 
de carnaval. O evento con-
ta com o apoio da Prefeitu-
ra e do comércio local e é 
realizado pelo Lar Vicenti-
no de Paraibuna – institui-
ção que presta assistência 
aos idosos do município.
Segundo os organizado-
res, serão utilizadas 70 
mil espigas de milho, 
tudo para garantir o âni-
mo e mais disposição aos 
foliões. A 15ª Pamonha-
da acontece de 02 a 04 
de março, no Largo do 
Mercado, das 9h às 17h.
N o v i d a d e
Com o objetivo de dimi-
nuir o tempo de espera na 
fila, à venda de pamonha 
será limitada em 20 
unidades por pessoa, 
diferentemente do ano 
passado, quando o
 produto era vendido sem 
limite de quantidade.
Outras informações pelo 
telefone: (12) 3974-1060.

Festa do “Milhofolia” 
em Paraibuna é

diversão garantida
para toda a família

Uma nova parceria foi fir-
mada entre o SENAI e a 
Prefeitura de Taubaté para 
realização de cursos pro-
fissionalizantes nas Esco-
las do Trabalho e Escolas 
Municipais, com a ofer-
ta de cerca de 200 vagas 
para o primeiro semestre.
O sucesso dessa parceria, 
que foi oficializada pela 
primeira vez em 2013, 
deve-se a grande procu-
ra de pessoas que desem-
pregadas que desejam se 
qualificar para ser inse-
rida no mercado de tra-
balho. Os cursos são gra-
tuitos e de curta duração.
Para este semestre, as ins-
crições podem ser feitas 
na própria unidade onde 
serão ministrados os cur-
sos. Para frequentar as 
aulas é preciso ter idade 
mínima de 16 anos e ensi-
no fundamental concluído.
Nessa parceria, o SENAI 

disponibiliza material di-
dático, professores e cer-
tificação aos alunos. Se-
rão oferecidos cursos de 
Inspetor de Qualidade, 
Almoxarife, Assistente de 
Departamento Pessoal, 
Traçado de Caldeiraria e 
Programador de Produção.
As aulas terão início 
no dia 17 de fevereiro 
e nos seguintes locais:
- EMEF Walther de Oli-
veira - Cursos: Inspetor de 
Qualidade e Almoxarife
R: Brasilina Morei-
ra dos Santos, 1351
Telefone: 3631-3989
- EMEF Profª Doce-
lina Silva de Campos 
Coelho - Curso: Ins-
petor de Qualidade
R: Professora Odila de 
Almeida Carvalho, s/nº
Te l e f o n e : 3 6 8 6 - 0 2 5 2
- EMIEF Marta Miran-
da Del Rey - Curso de 
Inspetor de Qualidade

Avenida Ma-
rio Banhara, 100
Telefone: 3686-3979
- Escola do Trabalho do 
Alto do Cristo - Curso: 
Inspetor de qualidade
Praça do Cristo Redentor, 17
Telefone: 3631-5433
- Escola do Trabalho 
Jaboticabeira II – Cursos: 
Inspetor de Qualidade, 
Traçado de Caldeiraria e 
Programador de Produção
Av. Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1.555
Telefone 3622-1170
- Escola do Trabalho da 
Estiva - Cursos: Almoxari-
fe e Inspetor de Qualidade
R: Edmun-
do Morewood, 551
Telefone: 3629-7008
- Escola do Trabalho 
do Cecap III - Curso: 
Inspetor de Qualidade
R: Firmo Men-
des Castilho, 750
Telefone: 3686-1421.

SENAI e Prefeitura
de Taubaté firmam

nova parceria

A dengue é uma doença 
séria e pode levar o indiví-
duo à morte, por este moti-
vo, profissionais da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
têm realizado um intenso 
trabalho no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
É preciso que a população 
contribua com as ações, 
principalmente receben-
do os agentes em casa.
A Vigilância Epidemio-

lógica da Prefeitura de 
Pindamonhangaba regis-
trou em janeiro seis casos 
autóctones, cinco impor-
tados e descartou 62. É 
importante ficar atento, 
pois, caso contrário, os 
números estimados pelo 
Ministério da Saúde po-
derão se confirmar. De 
acordo com o órgão a ci-
dade poderá registrar mais 
de 20 mil notificações.

Em menos de dez minu-
tos é possível ter atitudes 
responsáveis, como verifi-
car se há água parada em 
algum objeto no quintal, 
tampar a caixa d´água, 
colocar areia em vasos 
de plantas, trocar a água 
do animal de estimação, 
entre outras ações. A pre-
venção é a melhor arma 
para evitar a proliferação 
do mosquito da dengue.

Profissionais da
Prefeitura de Pinda

trabalham no combate
à dengue
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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 Almei-
da 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 Carvalho, 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.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora 
Santo Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da 
Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epa-
minondas Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoi-
gue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

Às quintas-feiras de feve-
reiro, o Sesc Taubaté exibe 
de filmes da 2ª Mostra de 
Cinema Jacques Tati na ci-
dade de São Luiz do Parai-
tinga. As exibições aconte-
cem no Centro Turístico e 
Cultural Nelson José Oli-
veira Coelho (antigo pré-
dio da Telefônica), na Rua 
Coronel Domingues de 
Castro, 33, Centro, às 19h.
Filho de pai russo e mãe 
francesa, Jacques Tati é 
considerado pela crítica 
especializada como um 
dos comediantes mais ori-
ginais do cinema, contudo 
é desconhecido de grande 
parte do público brasileiro. 
Embora atendesse a diver-
sas faixas de público, sua 
obra ficou restrita aos gran-
des centros urbanos e em 
raras iniciativas dos cha-
mados “circuitos de arte”. 
Iniciando sua carreira 
de cineasta inicia-se em 
1947, seus filmes rece-
beram muitos prêmios, 
como: melhor roteiro no 
Festival de Veneza em 
1949, Grande Prêmio do 
Cinema Francês em 1950, 
Prêmio Louis Delluc e o 
Grande Prêmio da Crítica 
Internacional em 1953, em 
Cannes. Em 1958 teve o 
filme “Meu tio” apresen-
tado em estréia mundial 
no XI Festival de Cannes 
e recebeu o Prêmio Espe-
cial do Júri. Considerado 
o seu filme mais lírico e 
de grande sucesso, “Meu 
tio” recebeu consagração 
internacional ao conquis-
tar o Oscar de melhor Fil-
me Estrangeiro em 1959. 
A atividade é promovi-
da pelo Cine-Sesc Par-
cerias, no qual o Sesc 
Taubaté realiza, por meio 
de sua programação de 
cinema, ações em parce-

ria com algumas cidades 
do Vale do Paraíba, com 
o objetivo de populari-
zar a linguagem e ofere-
cer ao público o acesso 
a filmes que estão fora 
do circuito comercial.
Confira os filmes 
que serão exibidos:
Dia 6
Tempo de Diversão (Play-
time) – França, 1967, 114’
Um grupo de turistas 
norte-americanos chega 
a Paris nos anos 60. Ali 
está também o hilário Sr. 
Hulot. Seu jeito de olhar 
as coisas acaba crian-
do deliciosas confusões 
com as turistas que vi-
sitam a capital francesa.
Dia 13
Carrossel de Espe-
rança (Jour de Fête) 
– França, 1949, 77’
Uma vez por ano, uma 
feira traz para o pequeno 
vilarejo de Sainte-Sévère, 
no interior da França, 
atrações como um cine-
ma ambulante. Numa das 
sessões, François, o car-
teiro local, assiste à pro-
jeção de um documentá-
rio sobre o serviço postal 
norte-americano e decide 
colocar o método em prá-
tica para fazer o correio 
trabalhar mais rápido.
Dia 20
C u r t a s 
Cuida da tua esquer-
da (Soigne ton gau-
che) – França, 1936, 12’
Um agricultor de uma 
pequena cidade francesa 
sonha em ser um lutador 
de Box. Surpreendido du-
rante um transe ao simu-
lar uma vitória, é desco-
berto e levado ao ringue. 
O problema é que ele não 
conhece nada sobre lutas.
A Escola de 
Carteiros (L’Ecole des fac-

teurs) – França, 1947, 35’
Rapidez e eficiência: es-
sas são as informações 
que todo carteiro recebe. 
Numa pequena agência 
dos correios de um povo-
ado, três carteiros, atola-
dos pelas ordens de seu 
superior, fazem a divisão 
das cartas. François, um 
deles, depois de ter as pri-
meiras lições de carteiro, 
arma a maior confusão 
no seu novo emprego.
Curso Noturno (Cours du 
soir) – França, 1967, 27’
No cenário de Tempo de 
diversão, executivos bem 
comportados recebem 
aula sobre arte cômica. 
Eles descobrem diferen-
tes maneiras de fumar 
cigarros, de andar a cava-
lo ou de cair da escada.
Dia 27
Seguindo os passos do 
Sr. Hulot (Tati sur lês 
pás de Monsieur Hu-
lot) – França, 1986, 52’
O documentário apresen-
ta Tati por trás das câme-
ras como autor, produtor 
e diretor. Vários registros 
de seu trabalho foram fei-
tos ao longo de suas via-
gens pelo mundo. Com 
base nesses registros, 
Sophie Tatischeff, filha 
de Tati, deu vida a este 
material, um retrato da 
personalidade exigente, 
determinada e à frente de 
seu tempo, caracterís-
ticas tão marcantes em 
Tati, que exercia sua profis-
são sem se deixar influen-
ciar pelas convenções.
Direção: Sophie Tatischeff
 O Centro Turístico e 
Cultural Nelson José 
Oliveira Coelho (antigo 
prédio da Telefônica) fica 
na Rua Coronel Domin-
gues de Castro, 33, Centro, 
São Luiz do Paraitinga – SP. 

São Luiz do Paraitinga 
recebe exibições de
filmes promovidas 
pelo Sesc Taubaté
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Após muita expectativa, 
finalmente saiu o aumento 
salarial dos comerciários 
de Pindamonhangaba. O 
reajuste é de 8,5% e está 
bem acima da inflação do 
período. O Sindicato dos 
Empregados no Comér-
cio de Pindamonhangaba 
(Sincomerciários) lutou 
arduamente para que o 
reajuste fosse justo e cor-
respondente ao de outras 
cidades da nossa região. 
Através do Sincomerci-
ários e do Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Pindamonhangaba (Sin-
comercio), por intermédio 
de seus respectivos presi-

A Unitau está com ins-
crições abertas para o 
Programa Escola da 
Família, que oferece bol-
sas de estudo de 100% 
para alunos de graduação.
Para 2014, o núme-
ro de bolsas foi am-
pliado -- cerca de 160 
estudantes de 16 cur-
sos poderão ser bene-
ficiados. A lista com-
pleta dos cursos que 
oferecem va-
gas segue abaixo.
No Escola da Família, 
os alunos recebem a bol-
sa de estudos para de-
senvolver projetos em 
escolas públicas. É ne-
cessário cumprir uma jor-
nada de 8h semanais na 
escola, aos finais de semana.
Os interessados devem 

dentes, Carlos Dionísio e 
Antônio Cozzi, a Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
2013-2014 foi assinada.
A assinatura da Conven-
ção Coletiva deu-se na 
sexta-feira, dia 31 de ja-
neiro, nas dependências 
do Sincomércio, com as 
presenças dos presidentes 
Carlos Dionísio e Antônio 
Cozzi, juntamente com os 
advogados Dra. Iara Me-
deiros e Dra. Maria Fran-
cisca Gomes, de seus res-
pectivos Departamentos 
Jurídicos, além do diretor 
do Sincomerciários, Mar-
cos Galdini. As diferenças 
salariais já computadas 

se inscrever no site do 
programa (http://esco-
ladafamilia.fde.sp.gov.
br/) e, depois, levar a 
documentação na Diretoria 
de Ensino da sua cidade.
Os seguintes cursos ofere-
cem vagas: Administração 
(matutino); Agronomia; 
Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas; Biologia 
(licenciatura); Direito 
(matutino); Educação Fí-
sica (licenciatura); Física 
(licenciatura); Geografia 
(licenciatura); História 
(licenciatura); Letras (li-
cenciatura); Matemática 
(licenciatura); Pedagogia 
(licenciatura); Produção 
Multimídia; Química (li-
cenciatura); Recursos Hu-
manos; Serviço Social;
Inscrições abertas para 

com os 8,5%, deste setem-
bro (data base), deverão 
ser pagas em 3 parcelas: 
fevereiro, março e abril.
“Após muita negociação 
fechamos o reajuste com 
o mesmo valor de Tauba-
té e outras cidades. Cer-
tamente que nossos com-
panheiros, empregados 
no comércio de Pindamo-
nhangaba, receberão de 
bom grado esse reajuste de 
8,5%, acima da inflação. 
Além disso, foram manti-
das na Convenção as prin-
cipais cláusulas sociais, 
que beneficiam os comer-
ciários e dependentes”, 
adianta Carlos Dionísio.

Comerciários de Pinda 
conquistam aumento

salarial de 8,5%

Escola da Família
oferece mais de 150
bolsas de estudos

de 100% em Taubaté

A Acit – Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté inicia os trabalhos 
de 2014 com uma ação 
empreendedora: a Inteacri 
- Incubadora Técnica de 
Apoio às Atividades Cria-
tivas e Inovação. O obje-
tivo é estimular a criação 
de novos empreendedores, 
identificando oportunida-
des criativas e inovadoras.
Com suporte técnico, ge-
rencial, formação comple-
mentar ao empreendedor 
e infraestrutura adequa-
da, a Inteacri capAcitará 
pessoas, estudantes ou 

A Volkswagen do Brasil 
investiu R$ 1,2 bilhão em 
tecnologias de processo 
produtivo inovadoras com 
foco em proteção ambien-
tal, além de qualificação 
profissional dos emprega-
dos, para a implantação 
da nova linha de produ-
ção do Volkswagen up! 
na unidade de Taubaté. O 
aporte aplicado na fábrica 
faz parte do cronograma 
de investimentos no Bra-
sil, até o ano de 2016, da 
ordem de R$ 9,2 bilhões.
Entre as inovações, a fábri-
ca recebeu duas novas li-
nhas de prensas, 296 robôs 
de última geração na área 
de Armação, uma nova 
unidade de Pintura que alia 
equipamentos e processos 
de alto rendimento e bai-
xo consumo energético, 
implantação de 25 novos 
conjuntos de equipamen-
tos na Montagem Final, 
novos equipamentos de 
alta precisão para aferição 
dos veículos e certificação 
dos padrões de qualidade, 
além da construção de três 
centros de treinamento em 
linha com o modelo glo-
bal do Grupo Volkswagen.

O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
disponibilizando ótimas 
opções para recolocação 
no mercado de trabalho.
Para esta semana estão 
disponíveis doze fun-
ções. São elas: Portei-
ro, Serralheiro, Auxiliar 
de Apoio Administra-
tivo, Salgadeira, Auxi-
liar de Departamento 
Pessoal, Departamento 
Pessoal, Estoquista, Vende-
dor externo, Instalador de 
Calhas , Casei-
ro, Caixa e Cabista.
O candidato interessa-
do em uma dessas va-
gas deve procurar o 
Balcão de Emprego,

Mais da metade da po-
pulação paulista (52,6%) 
estão acima do peso, 
aponta levantamento di-
vulgado ontem, dia 3, pela 
Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. Fo-
ram entrevistadas, por 
telefone, 5,7 mil pesso-
as da capital e do interior 
com objetivo de avaliar os 
fatores de risco e de pro-
teção para doenças crô-
nicas. Na análise por 
gênero, os homens apre-
sentam um percentual 
um pouco maior, 54,9%. 

não, que possuem produ-
to ou serviço identificado 
como oportunidade cria-
tiva de negócio. “Esse 
projeto visa a melhoria 
de competitividade das 
empresas em conjunto 
com o desenvolvimento 
local”, informa Sandra 
Teixeira, presidente da 
Associação Comercial.
Para o processo seleti-
vo, alguns critérios se-
rão considerados como, 
por exemplo, o perfil 
empreendedor compa-
tível com os objetivos 
de negócio e com os re-

“O Brasil é um dos prin-
cipais mercados mun-
diais do Grupo Volkswa-
gen, com potencial de 
crescimento para os pró-
ximos anos e, por isso 
decidimos pela moderni-
zação tecnológica da fá-
brica de Taubaté para a 
produção do up!, que já é 
um modelo de sucesso da 
Volkswagen na Europa e 
chega ao Brasil para mar-
car o início de uma nova 
era para a marca no País, 
conciliando desempe-
nho, economia de com-
bustível, segurança, 
conforto e recursos de 
entretenimento para os 
ocupantes”, declara o pre-
sidente da Volkswagen do 
Brasil, Thomas Schmall.
Para Schmall, os inves-
timentos na unidade de 
Taubaté em alta tecnolo-
gia, com foco nos princí-
pios da sustentabilidade, 
equiparando a fábrica às 
linhas mais avançadas do 
Grupo Volkswagen no 
mundo, fazem parte do 
processo de globalização 
tecnológica da Volkswa-
gen do Brasil para a evo-
lução de seus produtos 

localizado no Cen-
tro Cultural,
 de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.  Para quem 
não possui cadastro, é
 necessário apresentar Car-
teira de Identidade, CPF, 
Carteira de Trabalho e 
comprovante de endereço.
Já o Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
de Taubaté está em bus-
ca de profissionais para 
a área de prestação de 
serviços. Essas vagas 
são para inicio imediato: 
Lavador de Carros, Ca-
mareira de Hotel e Auxi-
liar de Limpeza de Hotel.
Outras vagas disponí-
veis são as de: Domésti-

Entre as mulheres, 50,4% 
estão com excesso de 
peso. O sobrepeso entre 
a população do estado 
está um pouco acima da 
média nacional, que é 
51%. “É necessário moni-
torar como está o hábito da 
nossa população e desen-
volver políticas públicas 
que deem resposta a esses 
índices elevados, como 
o do excesso de peso”, 
apontou Marco Antônio 
de Moraes, do Centro de 
Vigilância Epidemioló-
gica da secretaria. Em 

sultados pretendidos, a 
ideia, poden-
do ser processos ou 
serviços desenvolvidos 
que contenham significati-
vo grau de criatividade e/
ou inovação tecnológica, 
viabilidade técnica, mer-
cadológica e sustentável.
Mais informações sobre 
a Inteacri - Incubadora 
Técnica de Apoio às Ativi-
dades Criativas e Inovação 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 2125-8201 
ou diretamente na Acit, que 
fica na Praça monsenhor 
Silva Barros, nº 57, centro.

e processos produtivos.
O diretor da fábrica da 
Volkswagen do Brasil 
em Taubaté, Marcos Apa-
recido Ruza, destaca que o 
início da produção do 
up! em Taubaté repre-
senta uma nova fase de 
inovações tecnológicas e 
desafios para a unidade. 
“A história da fábrica de 
Taubaté sempre foi mar-
cada por muitos desafios 
e grandes responsabili-
dades, como o início da 
produção do Gol na déca-
da de 1980, que se tornou 
um dos maiores ícones 
da Volkswagen do Brasil. 
Assim, com os investimen-
tos aplicados para a produ-
ção do up!, a unidade está 
pronta para fazer mais um 
carro de sucesso no mer-
cado brasileiro”, afirma.
Com mais de 5 mil co-
laboradores, a fábrica 
de Taubaté também é 
responsável pela produção 
dos modelos Novo Gol 
e Novo Voyage, mas ao 
longo de seus 38 anos de 
operação já produziu os 
modelos Passat, Saveiro, 
Parati e Voyage, além de 
todas as gerações do Gol.

ca, Operador de Vendas, 
Cozinheiro, Vendedor 
Pracista, Entregador de 
Panfleto, Zelador, Costu-
reira, Auxiliar de Manu-
tenção Predial, Garçom, 
Cumim, Sushiman, Auxi-
liar de Sushiman, Barman, 
Chefe de Cozinha, Vi-
gia, Salgadeira, Auxi-
liar Administrativo e 
Corretor de Imóveis.
Os interessados que
tenham perfil exigido e 
se interesse em concorrer 
às vagas deve procurar o 
PAT, no Centro Cultural, 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h. Para 
se cadastrar é necessá-
rio apresentar Carteira de 
Identidade, CPF, 
Carteira de Traba-
lho e número do PIS.
O PAT de Taubaté tem 
seu endereço no Centro 
Cultural - Praça Coro-
nel Vitoriano, 1 - Centro
Horário de atendimen-
to: De segunda a sexta, 
das 8h às 17h Telefone: 
3621-3334/3632-3984

Acit lança novo projeto 
empreendedor 

A primeira Incubadora 
de Taubaté 

Volks investe R$ 1,2 
bilhão na fábrica de 

Taubaté para a
implementação do up!

Balcão de Emprego de 
Taubaté e PAT oferecem 

várias ofertas de emprego

Maioria da população 
do estado está acima 

do peso 
bolsas de estágio interno
A Unitau também 
está com inscrições aber-
tas para bolsas de es-
tágio interno. Nessa 
modalidade de benefício, o 
estudante recebe bolsa 
para realizar atividades 
em setores da Instituição.
Os interessados devem 
cadastrar-se neste site 
e aguardar o contato 
da Unitau – a oferta de 
bolsas é feita de 
acordo com a necessida-
de da Instituição e com a 
disponibilidade financeira.
Os interessados de-
vem estar regularmente 
matriculados e/ou com 
as mensalidades em dia. 
Alunos que possuem 
FIES não podem concorrer 
às bolsas estágio interno.

relação à obesidade, o per-
centual é menor, em torno 
de 19%. O órgão destaca 
que 72% da mortalidade no 
Brasil estão relacionados 
a doenças crônicas,
 como problemas cardio-
vasculares, cânceres, do-
enças respiratórias e diabe-
tes. Por isso, a necessidade 
de avaliar os fatores de ris-
co na população. Além do 
excesso de peso, a pesqui-
sa analisou aspectos como 
a prática de atividade 
física e o consumo de bebi-
da alcoólica, entre outros.
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A cidade de Ubatu-
ba foi escolhida como 
sede da próxima eta-
pa da Copa Paulista de 
Corridas de Montanha.
O evento acontece no 
dia 23 de fevereiro e os 
corredores podem op-
tar pelas distâncias de 
12,7 ou 6,5 quilômetros, 
ambas com largada às 7 
horas na praia da Lagoi-
nha, costa sul da cidade.
O trajeto inclui trilhas 
entre as praias da Lagoi-
nha e Fortaleza, passa 
por área de Mata Atlân-
tica preservada, com pri-
vilegiada vista para a 
costa e para o oceano.
Definida pela organiza-
ção como “paradisíaca e 
suave”, a corrida promete 
manter a adrenalina ca-

racterística das provas do 
Circuito, num trajeto que 
visa a perfeita integração 
do homem com a natureza.
Os atletas que optarem 
pelo trajeto de maior dis-
tância terão pela frente 
subidas mais íngremes 
e um trecho de travessia 
de rio, o que possibili-
ta conhecer oito praias 
ao longo do caminho.
Essa será a segunda eta-
pa do circuito na tem-
porada e pela primei-
ra vez na história da 
prova Ubatuba está inse-
rida no calendário oficial.
Este é um investimento 
da Secretaria Municipal 
de Turismo em busca de 
eventos para um público 
que procura a natureza 
preservada, combinada 

com a saudável prática 
de esportes ao ar livre.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.cor-
ridasdemontanha.com.br.
Os atletas de Ubatuba de-
vem procurar a Secretaria 
de Turismo para infor-
mações sobre descontos.
Para obter mais in-
formações, entre em 
contato pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-9123.
Praia Acessível
De areia compactada e 
águas calmas e propícias 
banho de mar, a Praia da 
Lagoinha também recebe 
no dia da corridao pro-
grama Praia Acessível.
A ação permite que pesso-
as com mobilidade reduzi-
da realizem banho de mar 
assistido por monitores.

II Etapa da Copa
Paulista de Corridas de 
Montanha em Ubatuba

O Estádio Amador Celes-
te terá melhores condições 
de uso, após a manuten-
ção que está sendo feita 
no local. A reforma foi 
conquistada por meio de 
parceria entre a Prefeitura 
de Paraibuna e a Encal-
so e S/A Paulista – con-
sórcio responsável pelas 
obras de duplicação da 
Rodovia dos Tamoios, que 
doou os materiais para a 

Transporte e mobilidade 
urbana é o gargalo dos 
grandes municípios e tem 
sido motivo de debates 
para orientar os gestores 
públicos. Em Taubaté, 
esse é um dos muitos de-
safios do prefeito Ortiz 
Junior (PSDB) que admi-
nistra uma cidade onde 
mais de 120 mil veículos 
regularizados trafegam 
por suas ruas e avenidas. 
Com um traçado antigo 
de ruas apertadas e estrei-
tas calçadas, Taubaté se 
desenvolveu mais rápidi-
damente do que previram 
seus antigos administra-
dores. Resultado: o mu-
nicípio não tem um anel 
viário para retirar o fluxo 
mais pesado das áreas de 

manutenção do estádio, 
dentre eles: pó de pedra, 
areia e rachão de pedra.
     A reforma beneficia-
rá a pista de atletismo, 
alambrado, drenagem 
das partes mais úmidas 
do estádio e a reforma 
do gramado. Os servi-
ços de manutenção con-
tam com a parceria da
 Diretoria de Es-
porte, Turismo e 

grande concentração, o 
que gera morosidade no 
tráfego, principalmen-
te em horários de pico.
Na região central, o prefei-
to visa criar desafogo para 
o trânsito e prepara ações. 
“Nós fizemos alguns pro-
jetos para implementar o 
sistema viário novo, que 
são a Perimetral Sul e a 
Perimetral Norte, mais 50 
intervenções viárias... 50 
aberturas de novas aveni-
das ou trechos de interli-
gação de avenidas, então, 
a gente tem um pacote de 
intervenções viárias pron-
to. Uma parte foi apro-
vada pelo PAC. Serão 
R$ 38 milhões mais uma 
contrapartida da Prefeitu-
ra. “, disse Ortiz Junior, 

Lazer, Diretoria de 
Obras e a Casa 
da Agricultura.
De acordo com o 
Governo Municipal, a re-
forma tem como objetivo 
principal oferecer melho-
res condições de uso do 
estádio, garantindo maior 
conforto para o desen-
volvimento de atividades 
esportivas dos atletas e 
frequentadores do local. 

que busca agora recursos 
junto ao BID (Banco In-
teramericano de Desen-
volvimento) para obter 
financiamento para as 
obras mais significativas.
Mobilidade Urbana e VLT
A Prefeitura de Taubaté 
criou recentemente a Se-
cretaria de Mobilidade Ur-
bana e agora deve dar início 
a um Plano de Mobilidade 
Urbana. “Primeiro passo 
era criar a secretaria de 
Mobilidade Urbana, que 
vai preparar um plano in-
tegrado de mobilidade que 
contemple ciclovia, a uti-
lização do transporte pú-
blico coletivo, transporte 
individual de passageiros 
(motocicleta e veículo au-
tomotor), e possivelmente 
inicie os estudos para um 
monotrilho na cidade, um 
VLT. Acho que esse estu-
do é mais a médio prazo, 
mas de qualquer modo é 
um sistema de mobilida-
de urbana mais inteligen-
te, mais racional como foi 
aquilo que a gente imple-
mentou no sistema viá-
rio da Independência...”, 
concluiu Ortiz Junior.

Reforma deixará
Estádio Municipal de 

Paraibuna
de cara nova

Ortiz cria Secretaria de 
Mobilidade Urbana e

projeta VLT em Taubaté
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 “Tirando a Craca” será 
realizado entre os dias 
21 e 23 de fevereiro, no 
fim de semana que ante-
cede a abertura oficial do 
Carnaval. Público vai se
 divertir com as tradicionais 
marchinhas nas ruas da Vila
 A folia começa mais cedo 
na cidade que é desti-
no turístico para a Copa 
de 2014. Um fim de
 semana antes do Carna-
val, a Prefeitura promove-
rá nas ruas da Vila o baile 
“Tirando a Craca”. De 21 
a 23 de fevereiro, o públi-
co poderá se divertir com 
três bandas de marchinhas 
de São Luiz do Paraitinga.
Na sexta (21/2) e no sá-
bado (22/2), a festa come-
ça às 22h, com a anima-
ção da banda ilhabelense
 Bedesol.  Tânia Moradei 
e banda animam a noite 
de sexta e banda Confre-
te é atração do sábado.
No domingo, o 
pré-carnaval é mais 
cedo, a partir das 17h, 
com a banda Bedesol, de 
Ilhabela, e a banda “Estram-
belhados”, de São Luiz.

O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci, falou 
sobre a realização do 
pré-carnaval na cidade. 
“Já realizamos outras 
edições do ‘Tirando a Cra-
ca’ e este será especial, com 
a participação das bandas 
de São Luiz do Paraitinga, 
e também dos nossos mú-
sicos da banda Bedesol. 
O nome é uma referên-
cia à preparação das 
embarcações que 
vão ao mar, ou seja, 
as pessoas vão ter 
um fim de semana com 
muita marchinha carnava-
lesca para se prepararem 
para o Carnaval da ilha, 
que mais uma vez prome-
te muito com nossos blo-
cos, escolas de samba e, 
claro, o Banho da Doro-
teia”, destacou o prefei-
to. “Vamos aproveitar o 
Tirando a Craca para in-
centivar as pessoas a
 montarem os seus blo-
cos para o nosso Banho 
da Doroteia, uma tradi-
ção de Ilhabela”, com-
pletou o secretário da 
Cultura, Nuno Gallo. 

Carnaval 2014
O Carnaval começa ofi-
cialmente no dia 28 de 
fevereiro e vai até 4 de
 março. Entre as atra-
ções estão desfile de blo-
cos, escolas de samba e o 
tradicional “Banho da 
Doroteia”, realizado tradi-
cionalmente na terça-feira 
de Carnaval (4/3), no qual 
os foliões vestidos com 
fantasias de papel crepom 
desfilam pelas ruas do cen-
tro histórico e terminam 
em um refrescante banho 
de mar no píer da Vila.
Prgramação “Ti-
rando a Craca”
Dia 21/2 (sexta)
22h – Banda Be-
desol (Ilhabela)
23h - Tânia Moradei e Ban-
da (São Luiz do Paraitinga)
Dia 22/2 (sábado)
22h – Banda Be-
desol (Ilhabela)
23h - Confrete (São 
Luiz do Paraitinga)
Dia 23/2 (domingo)
22h – Banda Be-
desol (Ilhabela)
23h – Estrambelhados 
(São Luiz do Paraitinga)

Pré-Carnaval em
Ilhabela traz bandas de

marchinhas de São 
Luiz do Paraitinga

Taubaté apresenta
programação para o mês de 

Fevereiro no Sítio do
Picapau Amarelo

Durante o mês de feve-
reiro o Museu Histórico, 
Folclórico e pedagógico 
Monteiro Lobato apre-
senta o encerramento do 
Projeto Lobatinhos do 
Futuro, oficinas peda-
gógicas e teatro infantil. 
As atividades acontecem 
neste domingo, dia 2, às 
11h e têm entrada franca.
Durante as férias de ja-
neiro um grupo de 20 
crianças participou do 
projeto gratuito em ofici-
nas teatrais e de literatura.
A proposta teve como 
objetivo aproveitar o pe-
ríodo de férias e levar 
o conhecimento da lite-
ratura de Monteiro Lo-
bato para as crianças.
No encerramento os par-
ticipantes das aulas irão 
apresentar duas peças te-
atrais baseadas no livro 
“Fábulas” de Monteiro 
Lobato. As crianças foram 
divididas em dois grupos 
que vão apresentar as fá-
bulas “O Gato Vaidoso” e 
“A Mosca e a Formiga”.
Ainda na programação do 
mês, o público pode assis-
tir as apresentações tea-
trais com a turma do Sítio 
na peça “A Fábula da Ci-
garra e a Formiga Coróca”. 
Os interessados em assistir 
aos espetáculos precisam 
chegar com meia hora de 
antecedência para retirada 
de senha. Para a realização 
da peça é necessário públi-
co mínimo de 20 pessoas.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3625-5062. 
O Sítio fica na Aveni-
da Monteiro Lobato, s/
nº, no bairro Chácara do 
Visconde, em Taubaté.
P r o g r a m a ç ã o :
01 de Fevereiro de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 
16h – Oficina Peda-
gógica “ Marcador de 
página do Rabicó”.
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo: “A Fábula da Cigar-
ra e a Formiga Coróca”.
*Retirada de senha 30 
minutos antes o iní-
cio da peça teatral.
02 de Fevereiro de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h - 
Oficina Pedagógica “Mar-
cador de página do Rabicó”.
11h - Encerramento do 
projeto “Lobatinhos do
 Futuro”, com apre-
sentações das fábulas: 
“O Gato Vaidoso” e “ 
A Mosca e a Formiga”
16h – Teatro Infantil com a 
Turma do Sítio do Picapau 
Amarelo: “A Fábula da Ci-
garra e a Formiga Coróca”.
*Retirada de senha 30 
minutos antes o iní-
cio da peça teatral.
08 e 09 de Fevereiro de 2014

09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h 
- Oficina Pedagógica 
“Porta Lápis reciclável”.
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo: “A Fábula da Cigar-
ra e a Formiga Coróca”.
*Retirada de senha 30 
minutos antes o iní-
cio da peça teatral.
15 e 16 de Fevereiro de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 
16h - Oficina Pedagó-
gica “Fantoche em do-
bradura do Pedrinho”
11h e 16h – Teatro 
Infantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo: “A Fábula da Cigar-
ra e a Formiga Coróca”.
*Retirada de senha 30 
minutos antes o iní-
cio da peça teatral.
22 e 23 de Fevereiro de 2014
09h às 12h e 14h às 17h 
– Presença da Turma do 
Sítio do Picapau Amarelo.
09h às 11h e 14h às 16h 
- Oficina Pedagógica 
“ Colar Carnavalesco”
11h e 16h – Teatro In-
fantil com a Turma do 
Sítio do Picapau Amare-
lo: “A Fábula da Cigar-
ra e a Formiga Coróca”.
*Retirada de senha 30 
minutos antes o iní-
cio da peça teatral
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Tremembé inicia entrega de 
carnês de IPTU

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé comunica 
que a entrega dos car-
nês de IPTU acontece a 
partir do dia 03 de feve-
reiro de 2014 na sede da 
Prefeitura na rua Sete de 
Setembro, 701 – Cen-
tro, das 09h00 às 17h00.
V E N C I M E N T O S 
e DESCONTOS:
P A R C E L A
V E N C I M E N T O

D E S C O N T O
Única  20 / FEV / 2014
10% até o vencto.
Primeira  20 / FEV 
/ 2014 5% até o vencto.
2ª a 10ª  20 / MAR a NOV
5% até o vencto.
PARA RETIRADA DO 
CARNÊ, DEVERÁ 
SER APRESENTADO:
- Carnê de 2013, ou
- Autorização do 
proprietário, ou
- Título de proprie-

dade do imóvel.
Obs: Apresentar docu-
mento de identificação.
E R R A T A :
Contracapa do car-
nê de IPTU/2014
Item 5 das Informa-
ções ao contribuinte:
Onde se lê “IPTU DE-
VIDO ATÉ 2014 PODE 
SER PARCELADO.”
Leia-se       “IPTU DE-
VIDO ATÉ 2013 PODE 
SER PARCELADO.”

Comunicado importante 
aos blocos

carnavalescos de
Tremembé

Secretaria de Turismo, Cul-
tura e Esportes informa:
CONSIDERANDO o 
novo formato do carnaval 
de Tremembé e a cria-
ção tão precoce de novos 
blocos no decorrer dos 
tempos, e por não haver 
critérios para dar apoio 
e fomentar os mesmos, a 
SECRETARIA DE TU-
RISMO, CULTURA E ES-
PORTES da ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE TRE-
MEMBÉ, resolve através 
do presente, estabelecer 
um regulamento para os 
blocos carnavalescos da 
cidade de Tremembé, que 
pleiteiam ajuda de custo 
ou Apoio Cultural, a saber:
DA CONSTITUIÇÃO 
E PERSONALIDA-
DES DOS BLOCOS
Artigo 1º – A partir do ano 
de 2015, todos os Blocos 
deverão ter personalidade 
jurídica, dentro da melhor 
forma que se enquadra-
rem na legislação vigente.
Artigo 2º – Cada “Bloco” 
deverá efetuar a prestação 
de conta dos valores recebi-
dos anualmente e encami-
nhada a Secretaria de Tu-
rismo, Cultura e Esportes, 
90 (noventa dias) após o 
encerramento do carnaval.
Artigo 3º – Todos os “Blo-
cos” deverão possuir iden-
tidade musical própria, 
devendo enviar uma có-
pia da mesma em mídia 
(CD), para a Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes, até o dia 03/02/2014 

– Segunda-feira ás 17:00h.
 Parágrafo 1º – Os “Blo-
cos” não poderão pos-
suir nomes alusivos a 
agremiações de futebol 
(times), estabelecimen-
tos comerciais, conota-
ções a pessoas públicas, 
políticas ou partidárias.
Parágrafo 2º – Serão 
permitidas alusões in-
memoria as pessoas, 
com a devida permis-
são de seus familiares.
DOS RECURSOS 
FINANCEIROS E 
APOIO CULTURAL
Artigo 4º – A Secretaria de 
Turismo, Cultura e Espor-
tes manterão imparcialida-
de na distribuição de recur-
sos bem como no Apoio 
Cultural, porém criará 
critérios de incentivo para 
melhoria a captação de 
recursos dos “Blocos”.
Parágrafo 1º – A Secre-
taria de Turismo, Cultu-
ra e Esportes, de acordo 
com a dotação orçamen-
tária de sua pasta, dispo-
nibilizará o valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
a ser destinados aos “Blo-
cos”, desde que se enqua-
drem nas normas conti-
das nesse regulamento.
 DAS APRESENTAÇÕES
Artigo 6º – A formação 
e concentração do blo-
co acontecerão atrás da 
estação, respeitando ri-
gorosamente o respec-
tivo horário posterior-
mente estabelecido pela 
organização do evento.

Parágrafo 1º – Ocorrendo 
situações climáticas não 
favoráveis ou de qual-
quer outra natureza, fica-
rá a critério da organiza-
ção a saída do caminhão 
para acompanhar o bloco.
Artigo 7º – Os integran-
tes dos blocos deverão 
se deslocar até a estação 
de forma dispersada, e 
não em bloco, aglome-
rações ou multidões.
Parágrafo 1º – Ocorrendo 
o deslocamento para a es-
tação em bloco, a Prefeitu-
ra, não se responsabilizará 
por quaisquer danos ou 
incidentes causados pelos 
integrantes, além de apli-
car as sanções previstas 
no presente regulamento.
DAS PENALIDADES E 
RESPONSABILIDADES
Artigo: 8º – Será de in-
teira responsabilidade 
dos representantes dos 
“Blocos”, manterem a or-
dem e os cumprimentos 
do presente regulamento.
Artigo 9º – Os “Blocos”, 
que infringirem o presen-
te regulamento, ficarão 
suspensos do carnaval do 
ano seguinte, e persistindo 
a infração será eliminado.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10º – Toda e qual-
quer eventualidade não 
expressa no presente re-
gulamento, caberá a or-
ganização do evento o 
livre arbitro de decidir.
Marcela Pereira Tupinambá
Secretaria de Cultu-
ra Esportes e Turismo

A americana Dart Con-
tainer realizou, na última 
semana a apresentação 
da expansão de suas ins-
talações em Pindamo-
nhangaba, com planos de 
aumentar de 20% a 30% 
seu quadro de funcioná-
rios, hoje com 87 pessoas. 
A empresa está localizada 
no distrito empresarial do 
Feital e no lançamento de 
sua nova área, passou de 
2,4 mil para 6,8 mil m².
A Dart oficializou a com-
pra da Brasbar no Brasil e 
contempla mais de 1000 
opções em embalagens 
para alimentos e bebidas. 
O evento teve a presença 
do prefeito de Pindamo-
nhangaba, secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, do Plant Manager 
da empresa, assim como 
seu presidente executi-
vo, gerente de vendas da 
América Latina e vice 

No total, são ofereci-
das 11mil bolsas de R$ 
380 mensais e cadastro 
de estudantes do En-
sino Médio segue até 
o dia 12 de fevereiro
A Secretaria da Educação 
do Estado abre inscrições 
para o processo seletivo 
do Acessa Escola, progra-
ma pioneiro que oferece 
ferramentas digitais de 
aprendizagem nas escolas 
estaduais. Serão ofertadas 
11 mil bolsas para que os 
alunos atuem como estagi-
ários nas salas de informá-
tica. Todos os alunos do 
Ensino Médio podem par-
ticipar, incluindo os 95,3 
mil do Vale do Paraíba.
As inscrições são gratui-
tas e vão até o dia 12 de 
fevereiro. Os selecionados 
recebem benefício mensal 
de R$ 380, além de auxílio 
transporte. Mais informa-
ções no www.educacao.sp.
gov.br. A prova acontece 
no dia 16 de março e não é 
eliminatória e, sim, classi-
ficatória. Isso significa que 
quem não for chamado 
na primeira convocação, 

presidente de manufatu-
ra, além de colaboradores.
Além dos pronunciamen-
tos das autoridades, foi 
realizada ainda a apre-
sentação com o grupo 
de capoeira Muzenza, 
de Pindamonhangaba.
Para o prefeito de Pinda-
monhangaba, essa pers-
pectiva de aumento do 
número de empregos re-
presenta mais um incenti-
vo à economia da cidade. 
“Com certeza esta amplia-
ção também trouxe novos 
conhecimentos àqueles 
que já trabalham na em-
presa, o que aumenta ain-
da mais a capacitação da 
mão de obra local”, disse.
D e s e n v o l v i m e n t o
A história da Dart come-
çou em 1937 com uma 
pequena oficina mecânica 
na cidade de Mason, nos 
Estados Unidos. Desde 
então, a empresa cres-

terá outras oportunidades.
Coordenado pela Fun-
dação para o Desenvol-
vimento da Educação 
(FDE), órgão da Secreta-
ria, o Acessa Escola ofe-
rece acesso livre à internet 
nas escolas como forma de 
inclusão digital e social. 
Os convocados atuarão 
nas salas de informática 
das 3.715 escolas da rede 
que já contam com o pro-
grama e também nas 453 
unidades que recebem o 
Acessa até o final deste 
semestre. Com a expan-
são do programa, a Secre-
taria totaliza 3,8 milhões 
de alunos cadastrados ao 
Acessa (90% do universo 
de matriculados na rede).
A carga horária do estágio 
é de quatro horas sema-
nais e pode ser cumprida 
nos períodos da manhã, 
tarde ou noite. A relação 
dos candidatos e o local da 
realização da prova serão 
divulgados a partir do dia 
10 de março. Já a publi-
cação do gabarito sairá no 
dia 17 de março e a clas-
sificação dos indicados, a 

ceu e se tornou uma das 
maiores fabricantes do 
mundo em embalagens 
para alimentos e bebi-
das, com 45 instalações 
em sete países: Estados 
Unidos, Canadá, Méxi-
co, Reino Unido, Austrá-
lia, Argentina e Brasil.
Mais recentemente, com 
a aquisição da empre-
sa Solo Cup em 2012, a 
Dart passou a oferecer 
mais opções em embala-
gens para food services 
e varejo, levando maior 
conveniência para seg-
mentos como hospitais, es-
colas, cafés e restaurantes.
A Dat Container emprega 
cerca de 15 mil funcioná-
rios no mundo todo, con-
tando agora com um time 
dedicado no Brasil. Em 
2012, a empresa veio para 
Pindamonhangaba, onde 
atualmente são fabricados 
copos e potes térmicos.

partir do dia 27 de março. 
A duração do estágio é 
de 12 meses, podendo ser 
prorrogado até 24 meses. 
Neste ano, 5 mil jovens 
já começaram a estagiar 
no Acessa, sendo 415 de-
les do Vale do Paraíba.
“Os estudantes estagiá-
rios são figuras centrais 
do Acessa. Eles trabalham 
diariamente para auxiliar 
a comunidade escolar no 
uso seguro da internet, 
além de ser uma formação 
importante para o merca-
do de trabalho. Por isso, 
ampliamos o número de 
bolsas, já que no ano pas-
sado oferecemos 9 mil e 
chegamos em 2014 com 
11 mil benefícios dispo-
níveis”, afirma o secretá-
rio da Educação, profes-
sor Herman Voorwald.
Em 2013, o Acessa Escola 
alcançou a marca de 30,7 
milhões de acessos à in-
ternet, sendo 1,9 milhão 
deles no Vale do Paraí-
ba. O número representa 
aumento de 62%, com-
parado aos 18,9 milhões 
de registros em 2011. 

Expansão de empresa de 
embalagens aquece
economia de Pinda

Educação abre
inscrições para alunos 

do Vale do Paraíba
no Acessa Escola

A Acit – Associação Co-
mercial e Industrial de 
Taubaté inicia os trabalhos 
de 2014 com uma ação 
empreendedora: a Inteacri 
- Incubadora Técnica de 
Apoio às Atividades Cria-
tivas e Inovação. O obje-
tivo é estimular a criação 
de novos empreendedores, 
identificando oportunida-
des criativas e inovadoras.
Com suporte técnico, 
gerencial, formação com-
plementar ao empreen-
dedor e infraestrutura 
adequada, a Inteacri ca-
pacitará pessoas, estudan-

tes ou não, que possuem 
produto ou serviço iden-
tificado como oportuni-
dade criativa de negócio. 
“Esse projeto visa a me-
lhoria de competitividade 
das empresas em conjun-
to com o desenvolvimen-
to local”, informa Sandra 
Teixeira, presidente da 
Associação Comercial.
Para o processo seleti-
vo, alguns critérios se-
rão considerados como, 
por exemplo, o perfil 
empreendedor compatí-
vel com os objetivos de 
negócio e com os resulta-

dos pretendidos, a ideia, 
podendo ser processos ou 
serviços desenvolvidos 
que contenham significa-
tivo grau de criatividade 
e/ou inovação tecnológi-
ca, viabilidade técnica, 
m e r c a d o l ó g i -
ca e sustentável.
Mais informações sobre 
a Inteacri - Incubadora 
Técnica de Apoio às Ativi-
dades Criativas e Inovação 
podem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 2125-8201 ou 
diretamente na Acit, que 
fica na Praça monsenhor 
Silva Barros, nº 57, centro.

Acit lança projeto
empreendedor em 

Taubaté

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego ofe-
rece nesta semana 21.540 
oportunidades de trabalho 
em todo o Estado de São 
Paulo. Dentre as vagas, as 
que têm mais ofertas são 
para as funções de auxiliar 
de linha de produção, au-
xiliar de limpeza, garçom, 
empregado doméstico, 
atendente, operador de cai-

xa, serralheiro e vendedor.
 O programa é uma agên-
cia de empregos pública 
e gratuita gerenciada pela 
Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofe-
rece nesta semana 21.540 
oportunidades em todo 
o Estado de São Paulo.

 Para ter acesso às vagas 
e aos programas de qua-
lificação da SERT, basta 
acessar o site www.em-
pregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, PIS 
e Carteira de Trabalho.

Programa Mais
Emprego oferece nesta 
semana 21.540 vagas
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Mais da metade da popu-
lação paulista (52,6%) es-
tão acima do peso, aponta 
levantamento divulgado 
ontem, dia 3, pela Secre-
taria de Saúde do Estado 
de São Paulo. Foram en-
trevistadas, por telefone, 
5,7 mil pessoas da capital 
e do interior com objetivo
 de avaliar os fatores de 
risco e de proteção para 
doenças crônicas. Na aná-
lise por gênero, os ho-
mens apresentam um per-
centual um pouco maior, 
54,9%. Entre as mulheres, 

50,4% estão com excesso 
de peso. O sobrepeso en-
tre a população do esta-
do está um pouco acima 
da média nacional, que é 
51%. “É necessário mo-
nitorar como está o hábi-
to da nossa população e 
desenvolver políticas pú-
blicas que deem resposta 
a esses índices elevados, 
como o do excesso
 de peso”, apontou Mar-
co Antônio de Moraes, do 
Centro de Vigilância Epi-
demiológica da secretaria. 
Em relação à obesidade, 

o percentual é menor, em 
torno de 19%. O órgão 
destaca que 72% da 
mortalidade no Bra-
sil estão relacionados 
a doenças crônicas, 
como problemas 
cardiovasculares, cânce-
res, doenças respiratórias e 
diabetes. Por isso, a neces-
sidade de avaliar os fato-
res de risco na população. 
Além do excesso de peso, a 
pesquisa analisou aspectos 
como a prática de atividade 
física e o consumo de bebi-
da alcoólica, entre outros.

Maioria da população 
do estado está acima 

do peso

Atividades digitais
gratuitas no Sesc 

Taubaté
O Sesc Taubaté reali-
za diversas atividades
 gratuitas inclusas no pro-
grama Cultura Digital, 
elaborado para estimular o 
comportamento em rede. O
 espaço Internet Livre, em 
que acontecem as ativida-
des, dispõe de equipamen-
tos e instrutores especiali-
zados e propõe conteúdos, 
dinâmicas e procedimen-
tos alternativos, solu-
ções às possíveis dúvidas
 rotineiras ou às deman-
das específicas no uso da 
rede e de seus recursos.
As inscrições devem ser 
feitas no espaço Internet 
Livre, de terça a sexta, 
das 13h30 às 21h30. Sá-
bados, domingos e feria-
dos, das 10h às 17h30. 
Ou pelo e-mail internetli-
vre@taubate.sescsp.org.
br. As vagas são limitadas.
Confira as atividades 
para o mês de fevereiro:
CULTURA DIGITAL
Projeções Ruidosas 
XVI – Do analógico ao 
d i g i t a l
Curtas, documentários 
e entrevistas que abor-
dam as mudanças na 

produção, distribuição e 
consumo de bens culturais 
na chamada era digital.
Terças, das 15h às 17h, 
durante a navegação livre.
W E B R I N C A N D O
Desenho sobre 
projeção: A outra margem 
do Rio Paraíba do Sul
Com instruto-
res da Internet Livre
Pesquise e desenhe 
imagens sobre as len-
das e personagens da 
cultura folclórica da região.
Dias 14 e 21, 
das 15h30 às 17h30.
Menores de 7 anos devem 
vir acompanhados pe-
los pais ou responsáveis.
A l f a B y t e z a n d o
Atividades voltadas para 
o público da terceira ida-
de que tem pouca ou 
nenhuma familiarida-
de com o computador.
Quartas, das 15h às 16h30
A R T E M Í D I A
Curadoria coleti-
va Chip Tune/Music
Conheça mais sobre
 este estilo musical ele-
trônico, criado para so-
norizar games dos anos 
1980/90, que se expandiu 

para fora do universo dos 
games e colabore para a 
construção de uma playlist 
para sala de Internet 
L i v r e .
Dias 1 e 2, das 15h30 às 17h.
DJ e a Arte dos Toca Dis-
cos: Começando a História
A história dos DJ’s, a uti-
lização dos equipamentos 
e introdução às técnicas 
de scratch e back to back.
Dia 16, das 10h30 às 12h30 
e das 13h30 às 17h30.
A partir de 13 
anos. Não é preciso ter 
conhecimento na área.
Bate-papo e workshop: As 
aventuras de um músico 
na terra do Software Livre
Com André DeMarco
Dia 23, das 14h às 17h.
A partir de 13 anos
Para ter acesso ao serviço 
de navegação livre, bas-
ta apresentar o cartão de 
matrícula do 
Sesc atualizado.
Para consultar a progra-
mação virtual e compar-
tilhar feeds de notícias 
diários, acesse a página da 
Internet Livre do 
Sesc Taubaté no Fa-
cebook e curta!

Inscrições abertas para 
o 1º Prêmio Nacional de 

Projetos com
Participação Infantil

ONGs, associações, insti-
tuições públicas e privadas 
têm até o dia 31 de março 
para inscrever projetos.
O 1º Prêmio Nacional 
de Projetos com Partici-
pação Infantil, realizado 
pelo CECIP – Centro de 
Criação da Imagem Po-
pular, com apoio da Fun-
dação Bernard van Leer e 
do Instituo C&A, tem por 
objetivo fortalecer e dis-
seminar práticas de parti-
cipação infantil, por meio 
da premiação de ações 
que demonstrem inova-
ção, eficácia, criatividade 
e com impacto relevante. 
Esta é a primeira vez que 
uma premiação deste tipo 
é realizada nacionalmente.
Qualquer entidade que te-
nha um projeto que inclu-
am processos participati-
vos com crianças entre três 
e 11 (onze) anos de idade 
pode se inscrever até o dia 
31 de março. A seleção 
será realizada por meio de 
um corpo de jurados espe-
cialista no assunto: Imma-
culada Prieto (UNICEF), 
Angelica Goulart (Secre-
taria de Direitos Humanos 
da Presidência da Repúbli-
ca), Leonardo Yanez (Fun-
dação Bernard Van Leer), 
Patricia Lacerda (Institu-
to C&A), Angela Borba 
(UFF, Universidade Fede-
ral Fluminense), Claudia 
Ceccon (CECIP) e Adria-
na Friedmann (Rede Na-
cional pela Primeira Infân-
cia). Um grupo de crianças 
também participará do júri.
O concurso, que terá a 
premiação realizada no 
dia 6 de junho, no Rio de 
Janeiro, pretende enrique-
cer, no Brasil, o campo de 
discussões e práticas em 
torno do movimento de 
participação infantil. Essa 
proposta objetiva mudar 
a concepção tradicional 
que considera crianças 
como seres passivos, sem 
opinião, propostas e von-
tade própria, que devem 
aguardar por um momento 
futuro para se revelarem 
cidadãos e participarem 
ativamente da sociedade.
“Incluir a participação de 
crianças e adolescentes é 
percebê-los como pessoas 
completas, competentes, 
curiosas e criativas, capa-
zes de agir no momento 
presente de suas vidas. O 
envolvimento desse pú-

blico no planejamento e 
execução de projetos em 
distintas escalas não só en-
riquece seu desenho, tor-
nando-os mais aderentes 
à realidade, como cons-
titui para essas crianças 
um importante processo 
de vivência na construção 
da sua cidadania”, afirma 
Claudius Ceccon, Dire-
tor Executivo do CECIP.
Apesar da participação in-
fantil estar prevista como 
direito na Convenção so-
bre os Direitos das Crian-
ças da ONU, da qual o é 
Brasil é o país signatário, 
no Estatuto da Criança e 
do Adolescente brasileiro, 
assim como em outros do-
cumentos públicos nacio-
nais, sua implementação 
está longe da desejada.
“Nossa ideia é contribuir 
cada vez mais para difun-
dir e estimular o efetivo di-
reito à participação infantil 
em múltiplos espaços so-
ciais”, completa Ceccon.
P r e m i a ç ã o
Após o prazo de inscrição, 
em 31 de março, o concur-
so selecionará seis proje-
tos que serão conhecidos 
em maio de 2014. A ceri-
mônia de entrega da pre-
miação será realizada no 
dia 6 de junho, no Rio de 
Janeiro, em local a definir.
P r ê m i o s
A seleção dos finalistas 
inclui três prêmios em di-
nheiro e três menções hon-
rosas. Os valores são: R$ 
10.500,00 para o primei-
ro colocado; R$ 7.000,00 
para o segundo colocado; 
e R$ 3.500,00 para o ter-
ceiro colocado. Projeto 
Criança Pequena em Foco
O 1º Prêmio Nacional 
de Projetos com Partici-
pação Infantil faz parte 
do Projeto Criança Pe-
quena em Foco, apoiado 
pela Fundação Bernard 
van Leer e pelo Institu-
to C&A, realizado pelo 
CECIP – Centro de Cria-
ção da Imagem Popular. 
No Rio, o projeto Criança 
Pequena em Foco já desen-
volveu diferentes metodo-
logias, como o Passeio Fo-
tográfico, o Mapa Afetivo 
da Comunidade e a Linha 
do Tempo, para compre-
ender a perspectiva que as 
crianças têm sobre onde 
vivem. Numa primeira 
etapa do projeto, em 2012, 
foram realizadas oficinas 

com cerca de 100 crian-
ças, frequentadoras de 
instituições comunitárias 
e moradoras das comuni-
dades Santa Marta e Babi-
lônia que resultou na pu-
blicação “Vamos ouvir as 
crianças? Caderno de Me-
todologias Participativas”.
Outra etapa do projeto 
se deu em 2013 na inclu-
são de crianças da cida-
de no planejamento de 
ações para um trânsito 
seguro. “No Complexo 
do Alemão, crianças de 
seis anos identificaram os 
problemas que enfrentam 
no caminho de casa para 
a escola, como a excessi-
va velocidade de carros e 
motos. Em conjunto com 
a UPP Social e a CET-Rio, 
que desenvolve projeto 
semelhante com crianças 
mais velhas, os peque-
nos estão participando do 
processo de elaboração e 
implementação de ações 
para minimizar os riscos 
que encontram neste tra-
jeto. Esta experiência, que 
tem o apoio da comunida-
de e da escola, é uma tec-
nologia social que pode-
rá ser disseminada como 
política pública a outros 
locais” conta Moana Van 
de Beuque, antropóloga e 
coordenadora do Projeto 
Criança Pequena em Foco.
O CECIP - Centro de Cria-
ção de Imagem Popular 
foi criado em 1986 por 
um grupo de profissionais 
de diversas áreas como 
o educador Paulo Freire, 
Ennio Candotti, Eduardo 
Coutinho, Ana Maria Ma-
chado, Washington Nova-
es, Chico Alencar e Clau-
dius Ceccon, atual Diretor 
Executivo, que decidiram 
colocar seus saberes e 
experiências a serviço da 
construção de uma socie-
dade democrática. Sua ati-
vidade abrange a produção 
de materiais audiovisuais 
e impressos, a realização 
de projetos de articulação 
e mobilização social e a 
capacitação de educadores 
e outros agentes sociais 
para atuarem na transfor-
mação de suas realidades.
Inscrições para o 1º Prê-
mio Nacional de Projetos 
com Participação Infantil
Data: Até 31 de março
Inscrição pelo site: 
w w w. p r e m i o p a r t i c i -
p a c a o i n f a n t i l . o r g . b r

A Diretoria de Saúde, 
por meio da Vigilância 
Sanitária e Epidemioló-
gica do Município reali-
za um trabalho constante 
de combate ao mosquito 
da Dengue. O objetivo é 
alertar à população parai-
bunense sobre os perigos 
causados pela doença.
Para intensificar a campa-
nha, em 2014, as equipes 
da Vigilância Sanitária 
e da Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) fizeram 
um trabalho em conjun-
to nos dias 20, 21 e 23 de 
janeiro, e participaram de 
ações como: panfletagem, 
colocação de cartazes e 
orientação aos muníci-
pes. As atividades tam-
bém acontecerão nos dias 
17, 18 e 20 de fevereiro.
Com essa campanha con-

tínua, o município obterá 
dados para saber o índice 
de incidência por recipien-
te positivo, buscando de-
senvolver atividades para 
o controle e a eliminação 
de criadouros ou prová-
veis criadouros do Aedes 
aegypti. Dessa forma, Pa-
raibuna continuará a não 
ser infestada, pois é um 
dos poucos municípios da 
região a não ter registro de 
caso autóctone de Dengue.
“É sempre importante 
que cada morador reali-
ze a vistoria em sua casa 
e elimine possíveis cria-
douros (lugares que po-
dem acumular água)”, 
afirma a responsável pela 
Vigilância Sanitária no 
município, Kátia Tuan.
Dicas para se pro-
teger da Dengue

Evite deixar plantas 
em vasos com água; 
Troque semanalmente a 
água dos vasos das plan-
tas e limpe sempre os 
pratinhos que acu-
mulam água; 
Lave as jarras de flores 
para eliminar os ovos 
dos mosquitos que ficam 
grudados nas suas paredes; 
Para não acumular água, as 
latas devem ser furadas an-
tes de serem jogadas fora; 
As garrafas vazias de-
vem ser colocadas 
de boca para baixo; 
Pneus velhos devem 
ser mantidos em lugares 
cobertos para não acu-
mular água da chuva; 
O lixo caseiro deve es-
tar bem lacrado e colo-
cado na lixeira somente 
nos horários previstos.

Campanha ajuda
município de Paraibuna  
a ficar longe da Dengue

A CCR NovaDutra infor-
ma que esta semana, estão 
sendo realizadas obras no-
turnas no túnel localizado 
sob a Via Dutra, na altu-
ra do km 107,7 da rodo-
via, em Taubaté (SP). A
s obras na via municipal 
do sentido Bairro Três Ma-
rias/Centro estão previstas 
para acontecer das 23h 
às 05h, até a madrugada 
de sábado, dia 8. Durante
 o período de realiza-
ção das obras, a pista 

sob o túnel, no senti-
do Bairro Três Marias/
Centro será interditada. 
A alternativa para os
 motoristas que trafegam 
pela região e desejam aces-
sar a região central, será 
utilizar a Avenida Dom 
Pedro e acessar o Viaduto 
São Pedro, no km 109 da 
Via Dutra. Para alertar 
os motoristas, a CCR 
NovaDutra implantou 
sinalização especial nas 
proximidades do lo-

cal das obras. A ação 
faz parte das obras de 
modernização e alarga-
mento do viaduto, na pista 
sentido Rio de Janei-
ro, sobre o túnel, com 
implantação de acos-
tamento e passagem 
para pedestres. A pre-
visão de término das 
obras é março de 2014 e 
o valor de investimento 
é de R$ 3,2 milhões. Em 
caso de chuva no trecho, a
operação poderá ser adiada.

NovaDutra realiza obras 
em túnel em Taubaté 
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O maestro João Carlos 
Martins apresenta-se na 
noite deste sábado, dia 
8 de fevereiro, com sua 
Orquestra Bachiana em 
Ubatuba. O evento é gra-
tuito e acontece a partir 
das 21 horas no Espaço 
Itaipava, localizado na 
Praça de Eventos, centro.
Paulistano, Martins é 
reconhecido como um 
dos maiores pianistas 
do mundo e apontado 
como o maior intérpre-
te de Bach em atuação.
Irmão do jurista Ives Gan-
dra da Silva Martins e do 
pianista José Eduardo Mar-
tins, o maestro começou 
sua carreira ainda criança.
Vencedor de prêmios 
como o concurso da So-
ciedade Brito de São Pe-
tesburgo, na Rússia, ele 
já tocou com as maiores 

orquestras norte-america-
nas, gravou a obra com-
pleta de Bach para piano 
e foi quem inaugurou o 
Glenn Gould Memorial, 
em Toronto, no Canadá.
Fundador da Bachiana 
Filarmônica, João Car-
los desenvolveu um tra-
balho com adolescentes 
através da sua Bachiana 
Jovem e criou a Funda-
ção Bachiana, cujo tema 
é a arte e sustentabilidade.
As orquestras foram unifi-
cadas e formam a Filarmô-
nica Bachiana SESI-SP.
Venha prestigiar o ma-
estro e traga sua família!
Grito Folia
O Grito Folia Ubatuba será 
de arrepiar e já estão con-
firmadas nos respectivos 
sites dos artistas as apre-
sentações em Ubatuba.
No dia 21 de fevereiro, 

sexta-feira, O Rappa faz o 
show da sua nova turne no 
palco do Espaço Itaipava.
No dia 22 de fevereiro, sá-
bado, é a vez da poderosa 
Anitta botar pra quebrar.
No domingo, dia 23 de 
fevereiro, Luan San-
tana fecha o even-
to com chave de ouro.
Vale destacar que o aces-
so à pista é gratuito!
A venda do primeiro 
lote para a Área VIP e 
para o Frontstage come-
ça neste sábado no Es-
paço Itaipava, localiza-
do à Av. Iperoig, Centro.
P r e ç o s
Frontstage - R$ 50
Área VIP + Fronts-
tage - R$ 80
Para mais informa-
ções, acesse: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
g r i t o f o l i a u b a t u b a

Ubatuba Fest com
Maestro João Carlos 

Martins

A Secretaria de Espor-
tes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
oferecendo mais de 2.700 
vagas de esportes. Os in-
teressados podem ma-
tricular-se em uma das 
seguintes modalidades: 
atletismo, basquete, capo-
eira, ginástica artística, gi-
nástica rítmica, handebol, 
judô e vôlei. As aulas terão 
início dia 10 de fevereiro.
 As oportunidades são 
para crianças e adolescen-
tes, podem se matricular 
os interessados das se-
guintes faixas etárias: dos 

7 aos 10 anos, dos 11 aos 
14 e dos 15 aos 17 anos.
 As aulas são nos cen-
tros esportivos João 
Carlos de Oliveira, “João 
do Pulo”, José Ely Mi-
randa, “Zito”, “Pai João”, 
Cidade Nova, Jardim 
Eloyna, Centro de Trei-
namento Luiz Caloi, Ra-
quelzão, Rita Eni Cândido 
– “Ritoca”, e Alto Tabaú.
 Os horários de aulas são 
variados e para matricu-
lar-se basta ir ao ginásio 
ou centro esportivo mais 
próximo de casa com có-
pia do RG ou certidão de 

nascimento e duas fotos 
3 x 4. Também é pos-
sível entrar em contato 
com os profissionais dos 
locais onde são ofereci-
das as aulas para obter 
mais informações. 
Veja abaixo os nú-
meros telefônicos.
 João do Pulo – 3648-2248
Centro de Treinamento 
Luiz Caloi – 3642-1998
Cidade Nova – 3643-9282
Zito – 3637-5425
Alto Tabaú – 3642-5054
Ritoca – Arareta-
ma – 3643-1400
Juca Moreira – 3643-4936

Prefeitura de Pinda
oferece mais de 2700 

vagas de esportes

Exposição mostra
carnavais no Museu 

Histórico de
Pindamonhangaba

Reminiscências é o nome 
da mais nova exposição 
realizada pelo Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina. Até o dia 28 de 
fevereiro, a história do 
carnaval está sendo mos-
trada por meio de fotos, 
textos, figurinos e adereços.
Ao som de marchinhas 
antigas, a exposição 
mostra a parte históri-
ca da festa: o carnaval 
na antiguidade clássica, 
na Era Cristã, o Entrudo 

português do século XVII, 
o início da influência eu-
ropeia (os grandes bailes, 
confetes e serpentinas) 
e o carnaval no Brasil, 
com a influência do ritmo
 africano. Também mostra 
a festa no Vale do Paraí-
ba e em Pindamonhanga-
ba, com os antigos blocos 
e salões carnavalescos.
O material integrante 
da mostra é composto 
pelo acervo do museu e 
empréstimos de muníci-
pes, com máscaras, dis-

cos e adereços. Uma das 
curiosidades da mostra 
é uma estátua represen-
tando Baco, o deus do 
vinho e das festas, data-
da do século XIX, uma 
das peças originais que 
adornavam o telhado do 
Palacete Viscon-
de da Palmeira.
O museu está aberto a 
visitação gratuita, às 
terças, sábados e do-
mingos, das 13 às 17 
horas, e de quarta a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas.

Este é o nome da 
escultura que está na Ave-
nida Almirante Tamandaré, 
próximo à Praça da 
Bíblia, no Itaguaçu, em 
Ilhabela. A criação é do 
artista plástico ilhabelense 

Gilmar Pinna que 
homenageia a passagem 
bíblica em que Jesus Cristo 
multiplicou os peixes. 
O artista tem grandes 
esculturas em pa-
íses como Itália, 

Suíça, Espanha e Portugal. A
 fonte ao redor da 
obra já está em funcio-
namento, chamando a 
atenção dos moradores 
e também de muitos tu-
ristas nesta temporada.

“Multiplicação” é o 
nome da escultura que 
está na Av. Almirante 

Tamandaré em Ilhabela 


