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A prefeita Daniela de 
Cássia, firmou convenio 
com a Secretaria Estadu-
al de Educação e FDE no 
valor de R$1.561,523,13 
para construção da 
nova creche que irá 

A Prefeitura de Montei-
ro Lobato promoverá em 
março o “Carnaval Cultu-
ra e Folia 2014”. O even-
to será realizado na Praça 
Comendador Freire (Pra-
ça de Baixo) nos dias 01, 
02, 03 e 04 de março, no 
período das 15h às 01h. 
A festividade faz parte 
do calendário oficial do 
município e é elaborado 
todos os anos com o ob-

atender a 70 alunos.
Estiveram presente na for-
malização do convenio a 
secretária de Educação Sra. 
Elisa e a diretora das es-
colas de educação infantil 
Sra. Silvana Micheletto, 

jetivo de oferecer aos mu-
nícipes e turistas: lazer, 
cultura e entretenimento.
Este ano, o evento trará ao 
público atrações culturais, 
tais como os tradicionais 
bonecos Pereirões, ofici-
nas de máscaras e pintu-
ra de rosto, duas matinês 
musicais (domingo e ter-
ça-feira), concursos de 
fantasias para crianças, 
bloco “Tromba D’água”, 

esta foi uma conquista que 
o município vem buscando 
há muito tempo e graças 
ao empenha e dedicação 
da gestão foi concretizada.
Monteiro Lobato, Prospe-
ridade e Desenvolvimento.

além de show musical 
com banda ao vivo to-
das as noites, com ritmos 
que vão do axé até as 
consagradas marchinhas.
A programação comple-
ta e detalhada será di-
vulgada no dia 10 de fe-
vereiro no site oficial da 
Prefeitura de Monteiro 
Lobato: Informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3979-1314.  

Prefeita Daniela firma
convenio para construção 

de nova creche em
Monteiro Lobato

Prefeitura de Monteiro 
Lobato promoverá
Carnaval Cultura

e Folia

A GAzetA dos Municípios

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
diversas melhorias no Par-
que da Cidade, localizado 
às margens do anel viário. 
Nesta semana, a equipe da 
Secretaria de Obras está 
realizando a drenagem 
da área de estacionamen-
to, com a instalação de 
galeria e bocas de lobo. 
A terraplanagem do es-
tacionamento está con-
cluída e agora serão 
construídas guias e sar-
jetas no entorno do local.
Ao mesmo tempo, está 
sendo iniciada a obra da 
pista de desaceleração 
do anel viário para a en-
trada no Parque, estrutu-
rando o sistema viário. 
Além disso, estão sendo 
construídas calçadas de 

2 metros de largura, na 
área externa do parque, 
em toda a sua extensão.
De acordo com a Secretaria 
de Obras, ainda neste ano, 
a Prefeitura vai entrar com 
os procedimentos de lici-
tação para a colocação de 
alambrado em todo o en-
torno do Parque. Também 
vai licitar a construção de 
pistas para caminhada 
na área interna do local, 
com piso intertrava-
do, utilizando bloque-
tes. Em seguida, será 
feita toda a ilumina-
ção dessas novas pistas.
A Secretaria de Gover-
no, que cuida do De-
partamento de Parques, 
informou que nesta semana 
a administração do Parque 
está se instalando no local. 

Informou ainda que a to-
pografia para a construção 
da pista de caminhada já 
foi realizada e contará com 
duas áreas de descanso, 
com cobertura e bancos. 
O secretário de Governo 
adiantou que existe, tam-
bém, um projeto para a 
construção de pista de ska-
te na entrada do Parque e 
para a reforma da casa onde 
morou Geraldo Alckmin, 
que deve abrigar um proje-
to de educação ambiental.
Diversas outras melho-
rias estão no cronograma 
do Parque da Cidade para 
este e os próximos anos. 
A intenção da Prefeitura é 
transformar o local em um 
ambiente de contato com 
a natureza e de lazer para 
pessoas de todas as idades. 

Parque da Cidade de 
Pindamonhangaba

recebe diversas
melhorias

Sherazad (Nenca) assu-
miu a cadeira de vereador  
nesta semana, Alexandre 
Couto  foi afastado do car-
go. Nenca foi candidata 
a Vereador e ficou como 
suplente em Tremem-
bé pelo PV na coligação 

Pv, Pt, Psc, Pmdb. Ob-
teve 291 votos (1,63%).
Nome: Schera-
zad do Prado Souza
Idade: 51 anos (25/04/1962)
Naturalidade: Taubaté/SP
Estado Civil: Solteiro(A)
Ocupação: Comerciante 

- Escolaridade: Superior 
Completo. Já foi Verea-
dora por dois mandato, 
experiênte   com diversos 
trabalhos para a cidade.
Nenca seja bem vin-
da como Vereado-
ra de nosso Município

Scherazad assume
cadeira de vereador

em Tremembé
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim 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 Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue 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.

Empretec tem o objetivo 
de aprimorar caracterís-
ticas empreendedoras de 
empresários; São José, 
Taubaté, Jacareí e Cara-
guatatuba terão turmas. O 
Sebrae-SP vai promover o 
Empretec para seis turmas 
de quatro cidades da região 
em 2014. O seminário, 
criado pela ONU (Organi-
zação das Nações Unidas) 
baseado em 10 caracterís-
ticas apontadas pela orga-
nização como fundamen-
tais para empreendedores 
de sucesso, vai ser realiza-
do em São José dos Cam-
pos (três turmas), Taubaté, 
Jacareí e Caraguatatuba.
A primeira atividade do 
ano será uma palestra de 
sensibilização, no dia 18 
de fevereiro em Taubaté. 
Na ocasião, os interessados 
vão obter detalhes sobre o 
programa, que vai traba-
lhar características como a 
persistência, planejamento 
e autoconfiança. O Em-
pretec ocorre em Taubaté 
entre 24 e 29 de março.
Os interessados em parti-
cipar do seminário em al-
guma das quatro cidades 
devem preencher a ficha 
de inscrição e passar por 
entrevista. O investimento 
é de R$ 1.300, que podem 
ser divididos em cinco 
parcelas. Os empresários 
aprovados na entrevista te-
rão 60 horas de atividades 
em seis dias consecutivos. 
Benefícios: o Empretec é 

uma atividade de desen-
volvimento comportamen-
tal e capacitação gerencial 
que estimula os partici-
pantes a conhecerem e 
estimularem suas carac-
terísticas empreendedo-
ras, como estratégia para 
a condução dos negócios 
de maneira competitiva.
Cerca de 130 mil empresá-
rios já participaram do Em-
pretec no país. Segundo 
pesquisa do Sebrae, após o 
seminário 71% das empre-
sas cresceram, em média, 
64% cresceram e 62% au-
mentaram a renda. O estu-
do apontou ainda que 54% 
dos participantes disseram 
se sentir mais seguros para 
tomar decisões e 99% dos 
alunos indicariam o Em-
pretec para outros empre-
sários. O empresário Alex 
Figueiredo, da Seomys 
Comunicação, de Taubaté, 
participou do seminário no 
ano passado e está colhen-
do resultados desde então, 
pondo em prática ações 
que vinha adiando na em-
presa. “O Empretec foi um 
divisor de águas na minha 
vida, não só na parte pro-
fissional. Já fiz muitos trei-
namentos, mas esse foi o 
mais marcante. Todos nós 
temos áreas de desconfor-
to e nas dinâmicas a gente 
aprende que tem que enca-
rar essas dificuldades, não 
adianta protelar. O curso 
é uma imersão que te faz 
mudar de atitude”, disse.

Figueiredo já indicou o 
seminário para amigos 
e familiares e escolheu 
dois funcionários que 
também participarão das 
próximas turmas. “Todo 
mundo deveria fazer, é 
um investimento peque-
no, considerando tudo 
o que aprendemos e po-
demos aplicar na nos-
sa vida”, completou.
No Brasil, o Empretec é 
conduzido pelo Sebrae, 
em parceria com o PNDU 
(Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento) e a UNCTAD 
(Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio  
o Desenvolvimento).  Pa-
lestra de sensibilização 
do Empretec em Tauba-
té: Data: 18 de fevereiro
Horário: 19h Local: 
Sincovat (Rua Vis-
conde do Rio Branco, 
51 – 6º andar, Centro)
Mais informações e 
inscrições pelo tele-
fone 0800-570-0800
Agenda Empretec 2014
Taubaté – 24 a 29 de março
São José dos Campos – 26 
a 31 de maio - 25 a 30 de 
agosto - 24 a 29 de novem-
bro - Jacareí – 15 a 20 de 
setembro - Caraguatatuba 
– 6 a 11 de outubro. Os 
interessados em partici-
par podem obter mais in-
formações pelos telefones 
0800-570-0800 ou (12) 
3922-2977 e e-mail rosan-
gelat@sebraesp.com.br

Sebrae-SP promove
seminário da ONU para
empresários do Vale e

Litoral Norte

Um estudo da consultoria 
IDC Brasil prevê investi-
mentos de 175 bilhões de 
dólares em tecnologia da 
informação e telecomu-
nicações no ano de 2014, 
uma alta de 9,2% em 
comparação a 2013.
A consultoria informa 
que a transição dos con-

sulmidores para dispo-
sitivos móveis estará 
acelerada durante o ano. 
As vendas de smar-
tphones e tablets de-
vem chegar 58 milhões 
de unidades em 2014 e 
81% de participação 
no mercado de Smart 
Connected Devices.

Já os servidores de dados 
fixos devem ter aumento 
de 9,7%, os dados mó-
veis devem crescer 21% e 
data center crescerá 13%.
Para a rede 4G, 
a consultoria pre-
vê um aumento de 
3 milhões de assi-
nantes durante o ano.

Investimentos em tecnologia 
deve chegar a U$ 175 bilhões 

em 2014
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O calor excessivo re-
gistrado em 2013 
e nesse início de 2014 
pode acontecer com mais 
frequência nos próximos 
anos se não conse-
guirmos reduzir o im-
pacto do aquecimento
global no meio ambiente, 
explicou o secretário de Po-
líticas e Programas de Pes-
quisa e Desenvolvimento 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

A Câmara de Taubaté abriu 
as inscrições para o con-
curso dos projetos de lei 
de iniciativa dos estudan-
tes das escolas públicas e 
particulares. A organiza-
ção do evento é feita pela 
Escola Legislativa Nival-
do Zöllner, que tem até o 
dia 28 de fevereiro para 
orientar as escolas quan-
to às regras do concurso.
Entre os dias 20 e 30 de 
abril, as escolas devem 
enviar para a Câmara os 
melhores projetos de lei 
elaborados por seus es-
tudantes. Dentre os pro-

(MCTI), Carlos Nobre. Em 
entrevista à Agência Brasil, 
o secretário explicou 
que episódios isolados 
de períodos muito secos 
ou de muitas chuvas já 
ocorreram no passado, 
e alguns são típicos 
das estações do ano, 
como as ondas de calor. 
“Um fenômeno extremo 
isolado não permite que 
alguém imediatamen-
te aponte o dedo e diga 

jetos inscritos, 19 serão 
classificados para a etapa 
seguinte, na qual o aluno 
apresentará a proposta na 
tribuna da Câmara para 
uma comissão julgadora.
Três projetos serão esco-
lhidos pela comissão, que 
é composta pelos membros 
da Comissão de Legislação 
Participativa - vereado-
res Salvador Soares (PT), 
Luiz Henrique de Abreu 
“Neneca” (PDT) e Jefer-
son Campos (PV). Os alu-
nos autores e os professo-
res orientadores receberão 
uma premiação em sessão 

que é culpa do aqueci-
mento global”, disse. 
No entanto, explicou que 
o aquecimento global au-
menta o número de ondas 
de calor. “Cem anos atrás, 
esse calor extremo acon-
tecia a cada dez ou 20 
anos. Com o aquecimen-
to da Terra, vamos viver 
isso com mais frequência, 
e daqui a 100 ou 200 
anos, esse vai ser o 
clima do dia a dia”.

solene no dia 5 de dezem-
bro, e os três projetos ven-
cedores serão encaminha-
dos para a apreciação dos 
demais vereadores, poden-
do tornar-se lei municipal.
A Resolução nº 
169/2013, que regu-
lamenta o concurso, 
está disponível 
para consulta em 
h t t p : / / m i g r e . m e / h N -
xcZ. Informações adi-
cionais podem ser 
obtidas na Escola Legisla-
tiva, telefone 3625-9521 e 
escolalegislat iva@ca-
marataubate.sp.gov.br.

Ondas de calor que país 
enfrenta poderão ser mais 

frequentes

Concurso incentiva redação 
de leis nas escolas de Taubaté 

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba comunica 
nesta semana mais uma 
relação de vagas para o 
mercado de trabalho. As 
vagas possuem exigên-
cias e perfil específico 
dentre elas experiência, 
escolaridade, entre outros. 
As vagas são atualizadas 
constantemente e podem 
não estar mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. 
O telefone é (12) 
3882-5211. Veja as va-
gas desta semana :
Açougueiro, Analista con-
tábil, Analista de recursos 
humanos, Assistente de 
serviço de contabilidade, 

Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de me-
cânico de autos, Auxiliar 
de pizzaiolo, Auxiliar de 
técnico de eletrônica, Au-
xiliar técnico de refrigera-
ção, Azulejista, Balconista 
de açougue, Balconista 
de lanchonete, Cabelei-
reiro, Chapa (movimen-
tador de mercadoria), 
Chapeiro de lanchonete, 
Confeiteiro, Consultor de 
vendas, Copeiro, Corretor 
de imóveis, Costureira, 
Cozinheiro, Cuidador de 
idosos, Empacotador, Em-
pregada doméstica, En-
canador, Encarregado de 
restaurante, Farmacêutico, 
Funileiro de veículos (re-
paração), Garçom, Geren-
te comercial, Instalador de 
alarmes residenciais, Ins-
talador-reparador de linhas 

e aparelhos de telecomu-
nicações, Lavador de car-
ros, Locutor anunciador, 
Manicure, Mecânico de 
automóvel, Mecânico de 
equipamento pesado, Me-
cânico de motor a diesel, 
Mecânico de refrigeração, 
Montador de andaimes 
(edificações), Montador 
de automóveis,  Monta-
dor de móveis e artefa-
tos de madeira, Motoboy, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pa-
deiro, Panfleteiro, Pedrei-
ro, Pintor de automóveis, 
Porteiro, Recepcionista 
atendente, Recepcionis-
ta de hotel, Repositor de 
mercadorias, Salgadei-
ro, Servente de obras, 
Técnico de rede (teleco-
municações), Técnico 
eletrônico, Topógrafo, 
Tosador de animais do-
mésticos, Vendedor pra-
cista, Vigia e Vigilante.

Confira as vagas da semana 
no PAT de Caraguá

A chegada da festa popular 
mais tradicional do país 
também é comemorada 
pelo comércio da região. 
O carnaval movimenta vá-
rios setores da economia, 
entre eles as lojas de deco-
ração, fantasias e adereços.
Uma pesquisa realizada 
pelo Sincovat, Sindica-
to do Comércio Varejista 
de Taubaté, apontou que 
os lojistas que vendem 
produtos relacionados 
com a época,  esperam 
um aumento de 25% em 
relação à festa de 2013.
“Como o carnaval será 
em março, muitas esco-

las irão promover festas 
para as crianças. Com 
isso, haverá uma procu-
ra bem maior para fanta-
sias e acessórios,  já que 
no ano anterior a maioria 
dos alunos voltou às aulas 
somente depois da folia”, 
comenta Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.
A crescente procura pelo 
carnaval de São Luiz do 
Paraitinga também movi-
menta as vendas no comér-
cio. Nesta época do ano, o 
buteiro Sérgio Moraes, de 
Taubaté, produz boinas 
de chita e prevê vender 
cerca de 400 peças para 

os foliões que vão acom-
panhar as marchinhas lui-
zenses. “Como está mui-
to calor e este acessório 
é bem leve e colorido, as 
vendas devem aumentar, 
pois já tem bastante gen-
te procurando”, explica.
E opções não faltam no 
mercado. “Nem os mais tí-
midos vão ficar de fora nos 
quatro dia de folia. Tem 
muita gente que tem ver-
gonha, mas quer se diver-
tir. Então, a procura pelos 
acessórios menos extrava-
gantes é grande”, explica 
Lídia Kamiyama, proprie-
tária do Vale das Festas.

Carnaval já aquece o
comércio de Taubaté

Depois de intensificar as 
ações de educação para 
o trânsito no início de 
2014, Prefeitura de Tauba-
té contabiliza cerca de 7 
mil atendimentos, com 
orientação e distribuição 
de material educativo.
As ações foram dirigi-
das e contaram com a 
presença ostensiva dos 
agentes de trânsito, que 
trabalharam com foco ex-
clusivo na orientação à 
população, sem aplicação 
de multa ou notificação.
Cidade Portinho

Em parceria com o Via 
Vale Shopping e a Por-
to Seguro, a Prefeitura 
de Taubaté participou da 
campanha de conscienti-
zação ‘Cidade Portinho’. 
O público alvo dessa ação 
eram as crianças que, de 
forma lúdica e divertida, 
receberam orientações de 
segurança e regras bási-
cas de trânsito, meio am-
biente, cidadania e ainda 
puderam fazer o percurso 
de bicicleta. A Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
distribuiu cartilhas com 

histórias e brincadeiras. 
Participaram da campanha 
cerca de 1.000 crianças.
Operação Volta às Aulas
Nas duas semanas de cam-
panha, entre os dias 27 de 
janeiro e 07 de feverei-
ro, na porta das escolas, 
os pais dos alunos foram 
abordados e receberam 
orientações de segurança 
e regras básicas, enquan-
to as crianças receberam 
cartilhas educativas. Nes-
sa iniciativa, cerca de 
6.000 cartilhas fo-
ram distribuídas. 

Educação para o
trânsito em Taubaté atinge 

7 mil pessoas 

Programas de bolsas de 
estudos, o FIES, o Projeto 
Rondon e a prática despor-
tiva da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) estão 
com inscrições abertas.
Um dos programas que 
oferecem bolsas de es-
tudo é o Escola da Famí-
lia, no qual cerca de 160 
estudantes de 16 cursos 
poderão ser beneficia-
dos com bolsas de 100%.
Estudantes de graduação 
podem concorrer tam-
bém a bolsas nas moda-
lidades Estágio Interno 
(para atuar na UNITAU), 
Atleta (para esportistas 
profissionais), Fidelidade 
(para egressos do Colé-
gio UNITAU) e Familiar 
(para quem têm membros 
da família que também 
estudam na UNITAU). 
No caso das três últimas 
bolsas, o prazo para as 
inscrições é até dia 17/02.
No PID (Programa de 
Iniciação à Docência), os 
alunos atuam como mo-

nitores em sala de aula. 
As inscrições podem ser 
realizadas até 14 de fe-
vereiro, no Setor de Pro-
tocolo da Coordenadoria 
de Controle Acadêmico, 
localizado na Pró-reitoria 
de Graduação (PRG), na 
Av. Nove de Julho, 245, 
Centro, das 9h às 18h.
O Pibex concede bol-
sas de estudos para 
alunos que queiram 
integrar os projetos de ex-
tensão desenvolvidos pela 
UNITAU em prol da 
comunidade, em áreas 
como, por exemplo, saú-
de, educação e cultura.
A UNITAU também está 
com inscrições aber-
tas, até o dia 17/02, 
para o Projeto Rondon, 
iniciativa do Ministério da 
Defesa que leva universitá-
rios do país para diferentes 
cidades, nas quais eles de-
vem desenvolver projetos 
que melhorem a qualidade 
de vida das comunidades.
Já os alunos (de qualquer 

graduação) interessados 
em realizar atividades fí-
sicas podem cadastrar-se 
até o dia 28 de fevereiro 
para a disciplina facul-
tativa de prática despor-
tiva. São oferecidas três 
modalidades esportivas 
(o estudante pode esco-
lher uma ou realizar até 
as três): Musculação, Na-
tação e Esportes Coleti-
vos. As aulas acontecem 
no campus do Bom Con-
selho, localizado na Ave-
nida Tiradentes, nº 500. 
Mais informações, entre 
elas os horários de aula e 
o modelo de ficha de ins-
crição, podem ser consul-
tados no site da UNITAU.
O FIES, que agora também 
pode ser realizado sem fia-
dor (saiba como), recebe 
inscrições dos interessa-
dos na Pró-reitoria Estu-
dantil (PRE), localizada 
na Avenida Nove de Julho, 
183, Centro, nos telefones 
(12) 3625-4180 e 
(12) 3625-4216.

Bolsas, FIES, esportes e 
projetos recebem

inscrições na UNITAU

Câmara Municipal de Monteiro Lobato
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O Sesc Taubaté rea-
liza, no domingo, dia 
16, uma Vivência em 
Arqueologia, às 10h, 
ministrada pelo Gru-
poterra 1 em parce-

O Carnaval 2014 em 
Taubaté tem como tema 
o futebol e faz uma ho-
menagem ao centenário 
do Esporte Clube Tauba-
té. O “Carnaval Show 
de Bola” tem início no 
dia 15 de fevereiro (sá-
bado) quando as crian-
ças do “Integral Folia” 
apresentarão a bateria mi-
rim e o samba-enredo sobre 
o Mercado Municipal. O 
evento será na Praça Dom 
Epaminondas, a partir das 
10h, com desfile pelas ruas 
da região do Mercado.
Na sexta-feira, dia 21, às 
20h será a eleição a cor-
te de momo, com show 
do grupo Abraço Negro, 
na Avenida do Povo.  No 
sábado, dia 22, às 10h na 
Praça Dom Epaminon-
das o cantor Galvão Fra-
de faz o lançamento do 
cd “Volta e Meia”, com 
marchinhas de carnaval 
de São Luiz do Paraitinga. 
O show do músico lui-
zense terá a participação 
da cantora Suzana Salles. 
Também no dia 22, tem 
o tradicional bloco Vai 
Quem Quer, com con-
centração a partir das 15h 

ria com a Comgás.
A vivência incluirá a 
apresentação de conhe-
cimentos da pré-história, 
os antigos traços e com-
portamentos que levaram 

na Praça Santa Luzia e 
saída às 17h30 em dire-
ção à Avenida do Povo. 
Nos dias 27 e 28 a folia é 
no Distrito do Quiririm, 
com a oitava edição do 
Concurso de Marchinhas. 
Para este ano, os músicos 
concorrentes terão à dis-
posição uma banda base 
para acompanhá-los na 
execução de suas compo-
sições.  A abertura oficial 
do carnaval acontece no 
dia 01 de março, sábado, 
na Avenida do Povo, a 
partir das 19h30 quando 
o prefeito faz a entrega da 
chave da cidade à corte de 
momo.  Em seguida acon-
tece o desfile das crian-
ças do “Integral Folia” do 
projeto Ametra (Amparo 
ao Menor Trabalhador). 
A escola de samba mirim 
retorna com o samba-en-
redo em homenagem ao 
Mercado Municipal. O 
sábado de carnaval ainda 
terá desfile de blocos e 
das escolas de samba do 
grupo de acesso. No do-
mingo, dia 02 de março, a 
partir das 15h, na Avenida 
do Povo começam as ma-
tinês, com atividades para 

à nossa realidade social, 
seguida de trabalhos em 
argila. Os participantes 
também conhecerão o 
uso e as formas de uma 
das técnicas mais usadas 
na história – a cerâmica.
As inscrições devem ser 
feitas gratuitamente na 
Central de Atendimento. 
As vagas são limitadas
A atividade faz par-
te do programa 
Meio Ambiente, que tem 
como missão desenvol-
ver e compartilhar co-
nhecimentos e iniciativas 
que priorizem o cuidado 
com o ambiente e o res-
peito a todas as formas 
de vida, tendo como refe-
rências a formação para 
a cidadania e a responsa-
bilidade socioambiental.

as crianças, e às 21h tem 
o desfile das escolas de 
samba do grupo especial. 
As escolas serão julga-
das nos quesitos: Comis-
são de Frente, Harmonia, 
Evolução, Conjunto, Ba-
teria, Mestre-Sala e Por-
ta-Bandeira, Alegorias e 
Adereços, Fantasia, Enre-
do e Samba de Enredo. A 
Apuração acontece no dia 
03, segunda-feira às 15h 
na quadra coberta da CTI. 
A segunda–feira de carna-
val vai ter como atração 
especial o bloco de mar-
chinhas Juca Teles que, 
a partir das 17h, anima 
os foliões na Praça San-
ta Luzia e às 19h parte 
rumo a Avenida do Povo. 
As festividades do Car-
naval 2014 em Tauba-
té encerram com o des-
file das campeãs, na 
terça-feira dia 04, às 21h. 
Quiririm – A folia no Dis-
trito de Quiririm, durante 
todos os quatro dias, terá 
matinês e oficinas recre-
ativas sempre às 15h. As 
noites o Palco de Eventos 
vai ter também carnaval de 
marchinhas e, nas ruas do 
distrito, desfile de blocos.

Sesc Taubaté oferece
Vivência em Arqueologia

2º Encontro Projeto Prosa no
Museu da Imigração Italiana de Quiririm

Taubaté lança
programação oficial do 

Carnaval 2014

Dia 15/02 – Sábado
10h – Apresentação da Bateria Mirim do “Integral Fo-
lia” (Ametra) com lançamento do samba-enredo – Tema 
Mercado Municipal
Local: Praça Dom Epaminondas, com desfile pelas ruas 
da região do Mercado

Dia 21/02 - Sexta-feira
20h - Eleição da Corte de Momo do Carnaval de 2014
Show com Grupo Abraço Negro
Local: Avenida Professor Walter Thaumaturgo (Avenida 
do Povo)

Dia 22/02 - Sábado
10h - Galvão Frade - Lançamento do Cd Volta e Meia – 
Marchinhas de Carnaval de São Luiz do Paraitinga
Local: Praça Dom Epaminondas – Centro
Bloco Vai Quem Quer 
15h: Concentração na Praça Santa Luzia – Bairro Santa 
Luzia
17h30: Saída em direção à Avenida Professor Walter 
Thaumaturgo (Avenida do Povo)

Dia 27/02 - Quinta-feira
20h - 8º Festival de Marchinhas de Quiririm – Elimi-
natória
Local: Palco de Eventos - Rua Coronel Marcondes de 
Mattos, Distrito de Quiririm

Dia 28/02 - Sexta-feira
20h - 8º Festival de Marchinhas de Quiririm – Final
Local: Palco de Eventos - Rua Coronel Marcondes de 
Mattos, Distrito de Quiririm
Bloco Cachorrões
20h: Concentração na Praça Antônio Naldi, Distrito de 
Quiririm
22h: Saída em direção ao Palco de Eventos - Rua Coro-
nel Marcondes de Mattos, Distrito de Quiririm

Dia 01/03 – Sábado
Programação Distrito de Quiririm
Palco de Eventos - Rua Coronel Marcondes de Mattos 
15h - Oficinas Recreativas e Marchinhas Carnavalescas
20h – Carnaval de Marchinhas
Bloco do Zé Quarqué
20h: Concentração na Praça Antônio Naldi – Distrito de 
Quiririm
22h: Saída em direção ao Palco de Eventos

Programação Avenida do Povo
19h30 – Abertura Oficial 
Desfile “Integral Folia” (AMETRA) 
Desfile de Blocos
21h – Desfile - Grêmio Recreativo e Cultural Bloco dos 
Farrapos
22h20 – Desfile - Grêmio Recreativo Cultural Bloco 
Carnavalesco Dragões Alvi Azul
23h40 – Desfile - Associação Desportiva Classista Ford 

Taubaté
Desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso
01h – Desfile - Escola de Samba Corintianos do Coração 
Taubateano
02h20 – Desfile - G.R.C.E.S. Unidos do Parque Aero-
porto

Dia 02/03 - Domingo
Programação Distrito de Quiririm
Palco de Eventos - Rua Coronel Marcondes de Mattos
15h - Oficinas Recreativas e Marchinhas Carnavalescas
20h – Carnaval de Marchinhas
Bloco do CDC
19h: Concentração na Praça Antônio Naldi – Distrito de 
Quiririm
20h30: Saída em direção ao Palco de Eventos

Programação Avenida do Povo
15h – Matinê - Oficinas Recreativas e Marchinhas Car-
navalescas
Desfile das Escolas de Samba do Grupo de Especial
21h –G.R.C.E.S. Acadêmicos do Bonfim
22h20 – G.R.C.E.S. Império e Boêmios do Morro
23h40 – G.C.E.S. Acadêmicos da Santa Fé
01h – G.R.C.E.S. Império Central da Mocidade Alegre
02h20 – G.R.C.E.S. Boêmios da Estiva

Dia 03/03 - Segunda-feira
Programação Distrito de Quiririm
Palco de Eventos - Rua Coronel Marcondes de Mattos
15h - Oficinas Recreativas e Marchinhas Carnavalescas
Bloco da Chiquinha
16h: Concentração na Praça Antônio Naldi – Distrito de 
Quiririm
19h: Saída em direção ao Palco de Eventos
20h – Carnaval de Marchinhas

Programação Avenida do Povo
15h – Apuração
Local: Quadra coberta da CTI
15h – Matinê - Oficinas Recreativas e Marchinhas Car-
navalescas
Bloco do Juca Teles
17h: Concentração na Praça Santa Luzia 
19h: Saída em caminho à Avenida do Povo

Dia 04/03 - Terça-feira
Programação Distrito de Quiririm
Palco de Eventos - Rua Coronel Marcondes de Mattos
15h - Oficinas Recreativas e Marchinhas Carnavalescas
20h – Carnaval de Marchinhas

Programação Avenida do Povo
15h – Matinê - Oficinas Recreativas e Marchinhas Car-
navalescas
Desfile das Campeãs
21h – Desfile da Escola Campeã do Grupo Especial
22h – Desfile da Escola Campeã do Grupo de Acesso

O Prefeito de Taubaté, 
Ortiz Júnior, juntamente 
com os Comandantes Cel. 
Cássio Armani, do CTI 1 
– Comando Policiamento 
Interior e Ten. Cel. Elia-
ne Nikoluk, do 5º BPMI- 
Batalhão Polícia Militar 
Interior, receberam das 
mãos do Governador Ge-
raldo Alckmin, os novos 
equipamentos que foram 
entregues no domingo, na 
sede da Polícia Militar, 
em Taubaté. Na ocasião, 
o Governador assinou um 
adiantamento ao convê-
nio da Atividade Delega-
da, prevendo a aquisição 
de veículos e equipamen-
tos pela Prefeitura para 
os policiais participantes. 
Durante e o evento foram 
entregues 50 motocicletas, 
duas viaturas que ajuda-
rão no patrulhamento da 

Zona Rural, 16 bicicletas 
e 50 capacetes, além de 
equipamentos sonoros, 
rádios-comunicadores 
e uniformes específicos 
para motociclistas. O cus-
to girou em torno de R$ 1 
milhão e faz parte do con-
vênio, cujo total previsto, 
será de mais de R$ 1,4 mi-
lhão. Só no ano passado, o 
Governo do Estado inves-
tiu R$956,3 mil na compra 
de 23 novas viaturas visan-
do reforçar o policiamento 
em Taubaté.O convênio da 
Atividade Delegada assi-
nado em junho do ano pas-
sado entre a Secretaria de 
Segurança Pública - (SSP) 
e a Prefeitura de Taubaté 
visa que até 50 PM possam 
ser empregados na ação 
de combate ao comércio 
irregular na cidade. Os 
policiais militares podem 

trabalhar até oito hortas 
diárias, 10 dias por mês. 
A Atividade foi implanta-
da na Capital, em 2009 e 
vem sendo desenvolvida 
em mais 36 cidades – qua-
tro delas na Grande São 
Paulo. O objetivo dessa 
parceria é aumentar o efe-
tivo fardado nas ruas, con-
tribuindo com a redução 
de indicadores criminais 
e aumento da sensação de 
segurança pela população. 
As Prefeituras interessa-
das em também firmar 
essa parceria, podem en-
trar em contato com o Co-
mando da Polícia Militar 
com um projeto específico 
que atenda as necessidades 
do Município, juntamen-
te com a regulamentação 
por meio de lei municipal 
que autorize o PM a tra-
balhar nos dias de folga.

Taubaté recebe novos 
equipamentos de reforço 
para área de Segurança 


