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Unidade vai disponibilizar 
orientações gratuitas sobre 
gestão para empresários e 
futuros empreendedores
Nos dias 19 e 20, Tre-
membé irá receber a van 
do Sebrae Móvel, que 
atenderá empreendedores 
na Praça Geraldo Cos-
ta, em frente à Estação 
Ferroviária, no Centro. A 
iniciativa tem o apoio da 
Prefeitura e também da 
ACITRE – Tremembé.
Na cidade, técnicos do Se-
brae-SP farão atendimen-
tos individuais gratuitos 
sobre temas relacionados à 

A Secretaria de Esportes 
juntamente com o Fundo 
Social de Solidariedade 
de Tremembé, convida 
idosos acima de 60 anos 
a participar do 18° JORI 
(Jogos Regionais do Ido-
so) que será realizado na 

Com o tema “Cenários 
e Tendências para a Ali-
mentação Fora do Lar”, 
as ações ocorrerão em 
Pindamonhangaba, Cam-
pos do Jordão, Cruzei-
ro, Cunha, Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá
O Sebrae-SP vai iniciar 
na próxima segunda feira 
(17/2) a série de palestras 
do programa “Receita de 
Sucesso”. Com o tema 
“Cenários e Tendências 
da Alimentação Fora do 
Lar”, as apresentações vão 
abordar as novidades exis-
tentes no mercado, para 
fazer a diferença na ges-
tão de bares, restaurantes, 
padarias e lanchonetes.
A primeira apresentação 
será em Pindamonhanga-
ba, as 8h30, no auditório 
da prefeitura. As 15h o 
evento será levado para 
Campos do Jordão, na 
Associação Comercial e 
Empresarial da cidade. 
Na quinta feira (20/02) 
as palestras ocorrerão 
em Cruzeiro e Cunha, e 
no dia 27 em Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá.
A intenção é levar o tema 
para os municípios que 
integram os Circuitos Tu-
rísticos do Vale do Paraíba 
(Religioso, Mantiqueira e 
Vale Histórico). Durante 
os eventos, os participantes 
ainda poderão conhecer a 
série de cartilhas que com-
plementam as atividades 
do “Receita de Sucesso”.
O programa ainda in-
clui a realização de ou-
tras palestras ao longo do 
ano, que abordarão temas 
como: gestão, cardápios, 
atendimento, marketing, 
finanças e manipulação 
de alimentos. Também 
estão previstos debates, 
missões empresariais e 

gestão de negócios, como 
administração, finanças e 
marketing. Os interessa-
dos também receberão in-
formações sobre produtos 
e serviços oferecidos pela 
entidade e a programação 
de palestras e consulto-
rias do Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor 
de Taubaté, mantido pelo 
Sebrae-SP em parceria 
com a Prefeitura, ACIT, 
Unitau, Sinhores, Sindica-
to Rural e Ciesp Taubaté.
O Sebrae Móvel é uma 
iniciativa criada para levar 
às comunidades as unida-

cidade de Caraguatatuba
-SP em abril de 2014, com 
as seguintes modalidades: 
atletismo, coreografia, 
dança de salão, bocha, 
buraco, dominó, damas, 
malha,natação, tênis, tênis 
de mesa adaptado, truco, 

consultorias, com base 
na metodologia criada 
pelo Sebrae-SP, para au-
mentar a lucratividade 
dos empreendimentos.
Receita de Sucesso
Todos os anos o Brasil 
serve cerca de seis bilhões 
de refeições, em bares, 
padarias, lanchonetes e 
restaurantes, segundo esti-
mativas do setor. Esses es-
tabelecimentos movimen-
tam mais de R$ 121 bilhões 
por ano e empregam apro-
ximadamente seis milhões 
de pessoas. Números que 
devem ser ampliados em 
2014, com a realização da 
Copa do Munda da Fifa, 
que atrairá um grande nú-
mero de visitantes ao país.
E para garantir que às mi-
cro e pequenas empresas 
do setor também lucrem 
com o momento, o Se-
brae-SP criou o programa 
“Receita de Sucesso”. O 
trabalho consiste em um 
conjunto de ações integra-
das, reunindo os ingredien-
tes imprescindíveis para o 
sucesso de um negócio, 
garantindo longevidade, 
reconhecimento e lucrati-
vidade.O material foi ela-
borado após dois anos de 
estudos junto a estabeleci-
mentos bem sucedidos no 
mercado de alimentação 
fora do lar, identifican-
do as práticas positivas 
de gestão, atendimento, 
produção e condução dos 
negócios. O resultado foi 
a elaboração de um con-
teúdo prático e de fácil 
aplicação nas empresas.
Para ter acesso ao “Receita 
de Sucesso” para sua em-
presa basta entrar em con-
tato com os Escritórios Re-
gionais do Sebrae-SP, em 
Guaratinguetá ou São José 
dos Campos e solicitar 

des do Sebrae informações 
sobre os serviços e produ-
tos oferecidos. A van cus-
tomizada é um escritório 
itinerante que conta com 
ar-condicionado, compu-
tadores e acesso a internet 
sem fio.  Sebrae Móvel em 
Tremembé - Data: 19 e 20 
de fevereiro Horário: 9h 
às 17h Local: Praça Ge-
raldo Costa, s/n, Centro
Mais informações podem 
ser obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com

vôlei adaptado e xadrez. 
Aos interessados pro-
curar maiores informa-
ções no Ginásio de Es-
portes, no Jardim dos 
Eucaliptos ou ligar para 
3672-3147 até o 
dia 15 de março.

atendimento pelos consul-
tores de alimentação fora 
do Lar. O atendimento é 
gratuito. Mais informações 
pelos telefones (12) 3132-
6777 (Guaratinguetá) ou 
(12) 3922-2977 (São José 
dos Campos). Programa-
ção – Receita de Sucesso
Data 17/02 (segunda feira)
Pindamonhangaba - Ho-
rário: 8h30 Palestra: “Ce-
nários e Tendências da 
Alimentação Fora do Lar”
Local: Prefeitura (Av. 
N. Sra. Do Bom Suces-
so, 1400, Alto do Car-
doso) Campos do Jor-
dão - Horário: 15h00
Palestra: “Cenários e 
Tendências da Alimenta-
ção Fora do Lar” Local: 
ACE Campos do Jordão 
- (Rua Maurilio Comó-
glio, 115 – Abernéssia)
Data 20/02 (quinta feira)
Cruzeiro - Horário: 9h00 
Palestra: “Cenários e 
Tendências da Alimenta-
ção Fora do Lar” Local: 
Associação Comercial e 
Empresarial (Av. Jorge Ti-
biriça, 636, Centro) Cunha 
- Horário: 15h00 Palestra: 
“Cenários  Tendências da 
Alimentação Fora do Lar”
Local: Auditório Elias José 
Abdala – Cinema (Rua 
Dolmino, 113 – Centro)
Data 27/02 (quinta fei-
ra) Cachoeira Pau-
lista - Horário: 8h30
Palestra: “Cenários 
e Tendências da Ali-
mentação Fora do Lar”
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial (R. 
Antônio Mendes, 126, 
Centro). Guaratingue-
tá - Horário: 15h00 Pa-
lestra: “Cenários e Ten-
dências da Alimentação 
Fora do Lar” Local: Se-
brae-SP (Rua Duque de 
Caxias, 100 – Centro)

Tremembé receberá
unidade móvel do

SEBRAE que realizará 
atendimento gratuito aos 

empreendedores

Fundo Social de
Tremembé convida
idosos acima de 60 

anos para participar do 
18º Jogos Regionais

do Idoso

Sebrae inicia palestras
na região do programa

Receita de Sucesso para 
setor de gastronomia
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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

Pindamonhangaba sedia-
rá, no dia 20 de feverei-
ro, uma reunião entre os 
secretários e diretores de 
turismo do Vale do Pa-
raíba e os representantes 
da Região Metropolitana 
e do Codivap. A reunião 
está sendo organizada pelo 
Fórum Regional de Turis-
mo, instituição ligada ao 
Ministério do Turismo.
De acordo com a presi-
dente do Fórum Regional, 
Rita de Cássia Bairão Ca-
margo, a intenção do en-

contro é chamar a atenção 
para a questão organiza-
cional do turismo das ci-
dades da região, com foco 
nas diretrizes do Ministé-
rio, o que acarretará bene-
fícios diversos aos municí-
pios, como, por exemplo, 
a liberação de verbas.
A presidente do Fórum 
explicou, ainda, que é de 
grande importância a par-
ticipação dos responsáveis 
pelos setores de turismo 
das prefeituras no evento, 
pois eles terão a oportu-

nidade de explanar suas 
ações e necessidades. O 
evento é voltado para os 
39 municípios do Vale do 
Paraíba, Serra da Man-
tiqueira e Litoral Norte.
A reunião será realizada 
no auditório da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, a partir das 10 horas. 
Mais informações pode-
rão ser obtidas no De-
partamento de Turismo 
de Pinda, pelos telefones 
(12) 3643-1761 
ou 3643-1424. 

Pinda sediará reunião do 
Fórum Regional de Turismo

“As reuniões são uma 
oportunidade para que os 
prefeitos possam repas-
sar aos colegas experi-
ências de sucesso”, diz o 
presidente da Aprecesp, 
Antonio Luiz Colucci
Serra Negra (SP) – A 
Aprecesp (Associação das 
Prefeituras das Cidades 
Estância do Estado de São 
Paulo) – Turismo Paulista, 
realiza neste sábado (15) 
sua primeira reunião or-
dinária do ano na estância 
climática de Serra Negra 
(152km de São Paulo). 
Os prefeitos das estâncias 
se reúnem bimestralmen-
te para discutir assuntos 
em comum e aproveitam 
a plenária para expor a si-
tuação de seus municípios.
As verbas provenientes do 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) também 
estão na pauta. O gover-
no do Estado autorizou os 
municípios a destinar 30% 
dos valores para investi-
mentos na divulgação de 
eventos ligados à Copa. 
Algumas das estâncias re-
ceberão comitivas estran-
geiras. Deverão participar 
também representantes 
das cidades de Brotas, 
Olímpia e Guaratinguetá, 
que se tornarão as novas 

estâncias paulistas. Pro-
jeto de lei neste sentido 
tramita na Assembleia 
Legislativa. Durante o en-
contro os chefes de Exe-
cutivo irão assistir a uma 
palestra ministrada pelo 
professor Cássio Garkal-
ns, do Repute Institute, 
que abordará a definição 
de necessidades e compe-
tências para projetos de tu-
rismo. As verbas do Dade 
somente são repassadas às 
estâncias justamente após 
a elaboração de projetos 
específicos. “As reuniões 
são uma oportunidade 
para que os prefeitos pos-
sam expor os problemas 
de seus municípios, mas 
também para repassar aos 
colegas experiências de 
sucesso na área de turis-
mo. Todos estão otimistas 
com a chegada da Copa e 
precisamos expor ao mun-
do nossas belezas naturais 
e principais atrativos turís-
ticos”, diz Antonio Luiz 
Colucci, presidente reelei-
to da Aprecesp e prefeito 
de Ilhabela, litoral norte 
de São Paulo. A próxima 
reunião da entidade deve-
rá ser realizada na estância 
turística de Holambra, dia 
12 de abril. As estâncias 
turísticas de São Paulo
BALNEÁRIAS | Bertio-

ga, Cananeia, Caragua-
tatuba, Guarujá, Iguape, 
Ilha Comprida, Ilhabela, 
Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande, 
Santos, São Sebastião, 
São Vicente, Ubatuba
CLIMÁTICAS | Analân-
dia, Atibaia, Bragança 
Paulista, Caconde, Cam-
pos do Jordão, Campos 
Novos Paulista, Cunha, 
Morungaba, Nuporanga, 
Santa Rita do Passa Qua-
tro, Santo Antônio do Pi-
nhal, São Bento do Sapu-
caí. HIDROMINERAIS | 
Águas da Prata, Águas de 
Lindoia, Águas de San-
ta Bárbara, Águas de São 
Pedro, Amparo, Ibirá, Lin-
doia, Monte Alegre do Sul, 
Poá, Serra Negra, Socorro. 
TURÍSTICAS | Apareci-
da, Avaré, Bananal, Barra 
Bonita, Batatais, Eldora-
do, Embu das Artes, Ho-
lambra, Ibitinga, Ibiúna, 
Igaraçu do Tietê, Ilha Sol-
teira, Itu, Joanópolis, Para-
guaçu Paulista, Paranapa-
nema, Pereira Barreto, 
Piraju, Presidente Epitá-
cio, Ribeirão Pires, Sale-
sópolis, Salto, Santa Fé do 
Sul, São José do Barreiro, 
São Luiz do Paraitinga, 
São Pedro, São Roque, 
T r e m e m b é , 
T u p ã .

Prefeitos das estâncias
turísticas de São Paulo se 
reúnem em Serra Negra 

neste sábado
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O compositor Galvão Fra-
de, de São Luiz Paraitinga 
foi contemplado pelo Pro-
grama de Ação Cultural 
(Proac) do Governo do 
Estado de São Paulo. Com 
o benefício que recebeu, 
o músico gravou no Es-
túdio Apodi 185, em São 
Paulo, seu mais novo CD 
de Marchinha de Carna-
val, e com lançamento já 
agendado para sábado dia 
15, às 20 horas, na Praça 
Euclides Vaz de campos, 
centro de sua cidade natal.
Galvão iniciou a carreira 
musical junto ao Grupo 

A proteção às crianças 
e aos adolescentes con-
tra a exploração sexual 
durante o carnaval será 
reforçada pela campa-
nha “Proteja Brasil”. 
Maior atenção será dada 
aos locais de grande 
circulação de pessoas 
como aeroportos, ro-

Pesquisa divulgada pela 
Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) re-
vela que 7,8 milhões de 
jovens latino-americanos 
entre 15 e 24 anos estão 
desempregados, o que 
equivale a 13,9% do total 
da força de trabalho nesta 
faixa etária, estimada em 
56 milhões de pessoas. 

A Prefeitura de Taubaté re-
alizou na quarta-feira, dia 
12, às 9h, no Auditório da 
Medicina da Unitau, ce-
rimônia de assinatura de 
convênios beneficiando 
entidades assistenciais do 
município. Os convênios 
abrangem repasses nas es-
feras municipais, estaduais 
e federais e atendem cinco 
entidades, que são: APAE
-Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais ,que 
receberá o valor total de 

A estiagem fora de época 
e o calor excessivo, com 
recordes diários de tem-
peratura máxima, em São 
Paulo, já provocou da-
nos à atividade agrícola, 
e alguns produtos come-
çam a chegar mais caros 
à mesa das famílias pau-
listanas. Além de impac-
tos futuros na pauta de 
exportação, os próximos 
indicadores de inflação 

Movimentos com harmo-
nia e beleza traduzem o 
balé, mas não refletem a 
realidade do Balé da Ci-
dade de Taubaté, que se 
vê obrigado a ensaiar em 
uma sala com mofo, sem 
espelhos, além de sofrer 
privações de recursos para 
se apresentar em outras 
cidades. Mesmo com to-
das essas dificuldades, é 
um balé campeão e con-
quistou reconhecimen-

Paranga, do qual fez par-
te por mais de 20 anos. 
Nesse CD várias músicas 
são inéditas como Oboi-
boiô, Fantasia de Gavião, 
entre outras. Vale destacar 
as canções mais famosas 
e consagradas do artis-
ta como Paixão de Praia, 
Helena e Maria Rita.
O gênero marchinhas de 
Carnaval foi, durante dé-
cadas, quase esquecido no 
Brasil; mas os Luizenses, 
ao recuperarem seu car-
naval de rua, nos idos de 
80, abraçaram o ritmo com 
tanta efusuvidade que ele 

doviárias, hotéis e nos 
circuitos de carnaval. 
A mobilização será mais 
intensa no Rio de Janeiro, 
em Salvador, no Recife, em 
São Paulo e Porto Alegre. 
A campanha será promo-
vida pela Secretaria de 
Direitos Humanos (SDH) 
e o Ministério do Turismo. 

Segundo o relatório Tra-
balho Decente e Juven-
tude na América Latina: 
Políticas para Ação, 27 
milhões de jovens traba-
lham na economia infor-
mal e 21,8 milhões não 
estudam, nem trabalham. 
Os dados da pesquisa refe-
rem-se a 2011. De acordo 
com a OIT, a situação de 

R$ 338.880,00; AFASJO 
(Lar Santa Verônica), 
com verbas no total de 
R$ 552.058,00; Casa São 
Francisco de Idosos , que 
receberá R$ 266.000,00; 
Serviço Paroquial de As-
sistência (Bom Pastor), 
num total de R$ 9.060,00; 
e a HAPET (Associação 
Projeto Esperança Criança 
e Família), que terá ver-
bas de R$ 45.300,00, to-
talizando, no geral, pouco 
mais de R$ 1.200.000,00.

deverão refletir, de for-
ma significativa, o au-
mento de preços dos ali-
mentos, entre os quais 
os hortifrutigranjeiros. 
O diagnóstico é do agrô-
nomo Renato Alves Pe-
reira, da Coordenadoria 
de Assistência Técnica 
Integrada (Cati) de Mogi 
das Cruzes. Região que 
atinge 13 municípios e 
é um dos principais po-

to internacional em uma 
apresentação em Portugal.
As conquistas perante as 
dificuldades foram os argu-
mentos usados pela verea-
dora Pollyana Gama (PPS) 
em defesa de seu projeto 
de emenda à Lei Orgânica 
do Município que tornou, 
com aprovação unânime 
do plenário no dia 12, o 
Balé da Cidade patrimô-
nio cultural taubateano.
“Arte e esporte colabo-

acabou por se tornar mar-
ca registrada da cidade. 
Deu certo, e o que era uma 
pequena festa, com carac-
terísticas de cidade do inte-
rior, ganhou status de mega 
folia, atraindo atualmente 
milhares de foliões e inspi-
rando gerações artísticas.
O CD Volta e Meia é es-
trelado pela Banda Ma-
ricota, formada por 10 
músicos luizenses, e tem 
participação especial da 
cantora Susana Salles. Se-
gundo Galvão esse é um 
CD vibrante, com muita 
alma e cheiro de alegria.

Os foliões vão 
receber material infor-
mativo alertando para a 
necessidade de preve-
nir e denunciar. Além da 
violência sexual, os or-
ganizadores pretendem 
alertar para outros ti-
pos de violência, como 
o trabalho infantil.

crescimento econômico 
com emprego registra-
da nos últimos anos na 
América Latina não foi 
suficiente para melhorar 
a oferta de trabalho para 
os jovens, que continu-
am enfrentando um ce-
nário pouco otimista em 
que persistem o desem-
prego e a informalidade.

A assinatura desses con-
vênios sela um fortaleci-
mento do vínculo exis-
tente entre Prefeitura e 
instituições, numa garantia 
de que realmente esses va-
lores serão repassados em 
dia, através da iniciativa 
de disciplinar a auditoria 
interna para uma análise 
mais rápida das prestações 
de contas. Com vigência 
de 12 meses, esses convê-
nios podem ser renovados 
pelos próximos cinco anos.

los de abastecimento de 
hortifrutigranjeiros da 
Companhia de Entrepos-
to e Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp), 
onde os preços subiram 
em média 30% nesta se-
mana, segundo ele. No dia 
12, por exemplo, os con-
sumidores pagavam, no 
varejão da Ceagesp, mais 
caro na compra de alface 
lisa, chuchu e couve-flor.

ram muito para preen-
cher grandes vazios na 
humanidade. Muitas ve-
zes nossos jovens, por 
falta de opção, têm pro-
curado prazer na droga. 
Quando você tem aces-
so a esporte, educação e 
cultura, você minimiza a 
chance de o jovem bus-
car prazer em algo que 
venha prejudicar sua saú-
de e todo o sistema de 
saúde”, refletiu Pollyana.

Show de lançamento do CD 
Volta e Meia de Galvão

Frade em São Luiz

Governo lança campanha 
contra a exploração sexual 

de crianças no carnaval

Desemprego atinge quase
8 milhões de jovens na

América Latina revela OIT

Entidades de Taubaté
recebem verbas por

convênio com a
Prefeitura

Perdas na produção
rural por causa do calor 

e da seca já afetam
preços

Balé da Cidade é
instituído patrimônio 
cultural em Taubaté

A Secretaria de Saúde 
de Taubaté realiza no sá-
bado, dia 15, uma mani-
festação de conscienti-
zação junto à população 
para alertar sobre a pre-
venção de uma possí-
vel epidemia de dengue.
Nessa época do ano, pe-
ríodo de calor e chuva, 
a possibilidade de pro-
liferação do mosquito 
Aedes aegypti aumen-
ta se não forem tomadas 
as devidas precauções.
Durante todo o ano, a 
equipe realiza trabalhos de 

controle e visitas a prédios 
residenciais e comerciais 
para detectar possíveis 
focos e eliminar as larvas 
transmissoras, e faz ainda 
um trabalho educacional 
e de sensibilização jun-
to às crianças que estu-
dam na rede municipal.
Uma outra ação como 
essa foi realizada no final 
de dezembro, chamando 
a atenção de quem esta-
va no centro da cidade 
e bairros visitados. Des-
sa vez, além das equipes 
da Secretaria de Saúde, o 

time campeão sul-ameri-
cano de Handebol partici-
pará da mobilização, que 
sairá em carrea-
ta pelo centro da 
c i d a d e .
A concentração aconte-
ce a partir das 08h30 na 
Praça Santa Terezinha e 
segue por algumas ruas 
do centro a partir das 09h.
A ação tem apoio do Cor-
po de Bombeiros, Sucen 
e de outras Secretarias 
Municipais, como Servi-
ços Públicos, Educação, 
Transito e Meio Ambiente.

Taubaté faz alerta sob a
prevenção para uma
possível epidemia

de dengue

A chuva deve fazer seu 
retorno triunfal nes-
te final de semana em 
boa parte da região. 
Para o sábado, os satélites 
preveem variação de nebu-
losidade e pequena chance 
de chuva. A temperatura 

máxima deve cair um pou-
co, mas o dia será abafado. 
No domingo, a previ-
são é de pancadas de 
chuva em várias loca-
lidades do Litoral Nor-
te, Serra da Mantiqueira 
e corredor de cidades.

A temperatura vai girar em 
torno de 20° mínima e má-
ximas de 35°. Segunda a 
previsão é sol, alternando 
com pancadas de chuva e 
possíveis trovoadas, com 
temperaturas mínimas 
de  17º e máximas de 30º.

Previsão do Tempo
pode chover em boa
parte da região neste

final de semana
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Temos a honra de convidar 
Vossa Senhoria para parti-
cipar da audiência públi-
ca, no próximo dia 28 de 
fevereiro de 2014, às 9:00 
horas, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal, onde 

será demonstrado e ava-
liado o cumprimento das 
metas fiscais do 3º Qua-
drimestre de 2013, confor-
me disposto no artigo 9º, 
§ 4º da Lei Complemen-
tar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal).
Contamos com 
sua presença.
Tremembé, 10 de fe-
vereiro de 2014.
MARCELO VAQUELI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
Tremembé convida

população para audiência 
pública onde será

demonstrado e avaliado o 
cumprimento das metas

fiscais do 3º Quadrimestre 
de 2013

Confira carta-resposta 
enviada pela NET ao

prefeito de Tremembé 
sobre instalação de

internet a cabo

O Sesc Taubaté apre-
senta, no próximo dia 
21, sexta-feira, o show 
O Glorioso Retorno De 
Quem Nunca Esteve 
Aqui de Emicida, às 21h.
Criado na zona norte de 
São Paulo, Emicida cres-
ceu ouvindo rap em casa, 
mas a caminhada que o 
levaria de fã a ídolo do gê-
nero começou a ser cons-
truída quando mandou 
suas primeiras rimas nas 
batalhas de freestyle (ri-
mas de improviso) da ca-
pital paulista. Sua primeira 
aparição na mídia com o 
single Triunfo, acompa-
nhado de um videoclipe 
com mais de 2 milhões de 
visualizações na internet.
Já considerado um dos 
maiores nomes do hip 
hop brasileiro dos últimos 
anos, Emicida mostra nes-
se show o seu mais novo 
CD, considerado seu pri-
meiro oficial de estúdio. 
Nomeado O Glorioso Re-
torno De Quem Nunca 
Esteve Aqui, o disco teve 
a participação de vozes 

femininas como Pitty, Fa-
biana Cozza, Tulipa Ruiz, 
entre outras participações, 
investindo numa sonorida-
de muito além da discur-
siva, característica mais 
marcante do rap. Com 14 
faixas, o álbum consta nas 
principais listas de me-
lhores discos do ano e foi 
escolhido como destaque 
pela revista Rolling Stone.
A venda online de in-
gresso se inicia no 
dia 10, às 18h, pelo 
w w w. s e s c s p . o r g . b r /
taubate. A venda pre-
sencial será a partir das 
17h30 da quarta-feira, 
dia 12 de fevereiro. Os 
ingressos são limitados.
O show integra o Circui-
to Sesc de Música, que 
promove ações em rede 
desenvolvidas pelo Sesc 
São Paulo, com o intui-
to de difundir trabalhos 
de relevância artística, 
fomentar a produção cul-
tural e possibilitar ao pú-
blico que frequenta as uni-
dades, aproximação com 
a diversidade da música 

produzida no Brasil e no 
mundo. Por meio da circu-
lação de shows, concertos 
e atividades formativas, 
contribui também para a 
democratização do aces-
so às atividades culturais 
e com a formação de no-
vas plateias, reforçando 
assim, o caráter educati-
vo da ação da Instituição.
O Circuito Sesc de Música 
promove outras apresenta-
ções do rapper Emicida du-
rante a semana. No dia 19, 
o show será no Sesc Osas-
co, ás 20h, e no sábado, dia 
22, no Sesc São José dos 
Campos, também às 20h.
Confira os valores:
R$ 6,00 – Trabalhador do 
comércio de bens, servi-
ços e turismo matriculado 
no Sesc e dependentes.
R$ 15,00 – Usuário matri-
culado do Sesc e depen-
dentes, aposentado, pessoa 
com mais de 60 anos, pes-
soa com deficiência, estu-
dante e professor da rede 
pública com comprovante.
R$ 30,00 – De-
mais interessados. 

Emicida é atração
no Sesc Taubaté

Taubaté recebe concerto 
gratuito ao ar livre da

Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo

O shopping Via Vale Gar-
den, de Taubaté, recebe 
até dia 27 de fevereiro 
atividades que tem como 
tema o carnaval de São 
Luiz do Paraitinga, den-
tre elas uma exposição 
com bonecos e estandar-
tes de blocos da cidade.
Nos dias 14 e 27, às 19h, 
haverá apresentação do 
Grupo Charanga do Qua-

dô. E nos dias 13, 16, 20, 
23 e 27 (das 19h30 às 
21h30 durante a sema-
na e das 16h às 18h aos 
domingos) serão realiza-
das oficinas de cartolas e 
adereços carnavalescos.
Mais informações: 
http://www.viavalegar-
denshopp ing . com.b r /
via-vale-garden-shoppin-
g-em-ritmo-de-carnaval/

Fique por dentro do 
que acontece em São 
Luiz do Paraitinga!
Curta a Página Oficial:
https://www.facebook.
com/prefeituraslparaitinga
Siga no Twitter:
h t t p s : / / t w i t t e r .
c o m / s l p a r a i t i n g a
Site Oficial:
http://www.saoluizdo-
paraitinga.sp.gov.br/site/

Carnaval Luizense é 
tema de exposição e 

apresentações no
Shopping Taubaté


