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A cidade de Ubatuba re-
cebe neste fim de semana 
shows de grande nomes da 
música no evento “Grito 
Folia Ubatuba”, que acon-
tece na Praça de Eventos, 
localizada na região cen-
tral, com entrada franca.
Na sexta-feira, dia 21 de 
fevereiro, a banda O Rappa 
fará a abertura do festival. 
No sábado, dia 22 de feve-
reiro, é a vez da revelação 
Anitta subir ao palco. E no 

domingo, dia 23 de feve-
reiro, Luan Santana fecha 
o grito de carnaval ubatu-
bense com chave de ouro. 
De acordo com o Secre-
tário de Turismo Gerson 
Campos, devido a divul-
gação dos shows do Gri-
to Folia, o movimento 
do Carnaval em Ubatu-
ba deve ser antecipado.
 “Assim que as datas dos 
shows foram divulgadas, 
começamos a receber di-

versas ligações aqui no 
Centro de Informações 
Turísticas. Diversos ho-
téis e pousadas já co-
meçam a receber reser-
vas”, afirma Campos.
Além dos shows do fim 
de semana, a Praça de 
Eventos recebe na quin-
ta-feira (20) um evento 
gospel com a apresen-
tação do cantor Thalles, 
também com en-
trada franca.

Ubatuba recebe O
Rappa, Anitta, e Luan 
Santana neste fim de 

semana

No próximo final de sema-
na, o Sesc Taubaté realiza 
a vivência Pedale gerando 
energia!, com a Ecogre-
ens Soluções Sustentáveis. 
Durante os dias 22 e 23, 
das 11h às 17h, o público 
poderá ter a experiência 
de gerar energia limpa 
enquanto se exercita com 
as bicicletas ecológicas. 
A partir da movimenta-
ção de suas rodas, cada 
bicicleta gera a energia 
utilizada para produzir 
um tipo de som. Peda-
ladas juntas, uma tri-

O Taubaté Shopping pro-
move a liquidação “4 Dias 
de Loucura” que prevê 
descontos de até 70%. 
As ofertas acontecem 
de 20 a 23 de fevereiro.
O Carnaval se aproxima 
e muita gente aproveita 
para comprar um short, 
um sapato ou blusas para 
curtir os dias de folia. Seja 
na praia, no interior ou na 
Marquês de Sapucaí, o im-

lha sonora se formará.
A atividade integra a 
programação do Sesc 
Verão 2014, que tem como 
tema “Toda hora é hora. 
Esporte é agora!” e integra 
a Campanha Move Bra-
sil, reforçando a impor-
tância da prática diária de
 esportes e atividades de 
lazer. Em sua 19ª edição, 
o projeto desenvolve uma 
programação temática 
especial colocando-a em 
prática simultaneamen-
te nos meses de janeiro 
e fevereiro, nas diversas 

portante mesmo é estar na 
moda e com o guarda roupa 
repleto de looks modernos.
E para quem não perde 
uma promoção, o Tauba-
té Shopping promove “4 
Dias de Loucura” para
 quem quiser renovar o 
armário. De 20 a 23 de 
fevereiro, os clientes po-
derão encontrar tênis 
com 50% de desconto 
na World Tennis ou, en-

unidades do Sesc na ca-
pital, litoral e interior.
Reúne mais de dois 
milhões de pessoas e 
vem se consolidando 
como uma proposta cujo 
objetivo é conscientizar 
as pessoas sobre os bene-
fícios das práticas espor-
tivas e corporais, utilizan-
do-se de estratégias que 
favoreçam a aquisição de 
conhecimentos, a fácil 
compreensão e assimila-
ção de conceitos relacio-
nados à cultura esporti-
va e corporal e ao lazer.

tão, 40% de desconto na 
compra de 3 peças na 
M.Officer e muito mais.
Além de opções para 
o Carnaval, será pos-
sível encontrar des-
de eletroeletrônicos até 
acessórios e brinquedos. Os 
descontos podem chegar
 a até 70%, variam de loja 
para loja, e a oferta de 
produtos depende da dis-
ponibilidade de estoque.

Sesc Taubaté realiza
atividade para gerar
energia pedalando

Shopping de Taubaté 
oferece 4 dias de com 

muitos descontos 

O presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf, é esperado 
pelo prefeito Marcelo Va-
queli na próxima quar-
ta-feira (26/02), às 13h, 
para assinatura do do-
cumento de doação de 
terreno pela prefeitu-
ra de Tremembé para 
a construção de uma 
nova unidade do SESI 
na cidade. A solenidade 
será realizada na área onde 
será construído o centro 

educacional e esportivo 
na Avenida Luiz Gonzaga 
das Neves s/n (Em fren-
te à rotatória da Avenida 
Tremembé – Jar-
dim Santana e próxi-
mo a Bica da Glória).
A área que será doada para 
a construção dessa nova 
unidade tem 23.000,09 m² 
e está em local estratégi-
co, na rodovia de maior 
movimento da cidade
 e ao lado do futuro Fórum.

“Parabéns ao Vaqueli que 
desde o início do seu man-
dato nos procurou para 
a instalação do SESI em 
Tremembé. Essa nova 
unidade fará parte do gran-
de programa da indústria 
de dar educação de qua-
lidade a milhares de alu-
nos”, afirmou Paulo Skaf.
 “Pegamos uma criança 
de seis anos e damos nove 
anos de educação comple-
ta para ela”, completou.

Paulo Skaf vem para
Tremembé assinar

documento para cons-
trução de unidade do 

SENAI
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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:
As estações primavera e verão são ótimas para frutas, legumes e verduras, já que no 
Brasil, a maioria das colheitas são feitas em época de calor. Isso faz com que o preço 
seja reduzido e o consumidor possa aproveitar melhor as vitaminas que a natureza 
nos oferece. Deve-se, porém, tomar muito cuidado na compra e no manuseio desses 
alimentos. Ao comprar frutas, verduras e legumes, devemos verificar se não existem 
amassados, se a coloração não está desbotada e se esses alimentos não contém pe-
quenos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças como virose, ataquem 
nosso corpo. Para guardar o alimento utilize sempre locais frescos, arejados e longe 
de insetos. Para cozinhar, certifique-se de que a água está cobrindo todo alimento e 
use água do cozimento e as cascas para o preparo de molhos, sopas e feijões, pois 
muitos nutrientes ficam nelas. No verão, procure se alimentar com receitas leves, à 
base de frutas e verduras e bom apetite.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de 
espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a 
predisposição genética e as alterações hormonais comuns na adolescência e em mo-
mentos de stress é que são os principais responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode 
ter surgido porque muitas pessoas tendem a consumir mais chocolate nos períodos 
em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que os hormônios ficam mais à 
flor da pele, estimulando as espinhas.
***
A Bandeira Brasileira hasteada na Praça dos três Poderes, em Brasília, é a maior ban-
deira hasteada no mundo. Por não suportar o vento e rasgar, ela é substituída mensal-
mente. Cada mês um Estado Brasileiro diferente é responsável pelos custos da nova 
bandeira.
***
O petróleo foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1939, em Lobato, próximo 
a Salvador, no Estado da Bahia.
Humor:
Maria estava muito triste, mas muito triste, mesmo. Vivia chorosa, andando pela casa 
até que um dia Manoel perguntou:
- Ô Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Manoel!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mais também tu não te escondes!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de dois 
anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu convencê
-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem, uma ova! Precisei gastar todo o meu horário prá convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas!
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho que olhar nele prá ver...
***
Dois sujeitos se encontram no bar:
- Por que essa cara de enterro? Pergunta o amigo.
- Ih rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo du-
rante um mês inteiro.
- Então é por isso que você está triste?
- Não, nada disso! É que o prazo termina hoje!
Mensagens:
Narudin, conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito, respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. 
Atravessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e lin-
da, mais ela não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. 
Lá encontrei uma mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era 
bonita. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça 
bonita, religiosa e conhecedora da realidade material.
- E por que não casaste com ela?
- Ah, meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem 
perfeito.
***
Certa noite, o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que dese-
ja acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respira-
ção difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a reconquista da fé. Entretanto, uma 
vez o fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando 
calor e calma.
- E se alguém acendê-lo para nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos aju-
da a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre. Que pode levar o fogo para onde tiver 
vontade ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de 
deixar todo mundo na escuridão.
***
Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se 
lembrar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na 
primeira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
Pensamentos:
Ficção não tem interesse, o que vale é a sinceridade.
No fim é que se conta as glórias.
Perdoar é próprio das almas generosas.
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba assina nesta 
quinta quinta-feira (20), 
assina um convênio de 
Cooperação Técnica com 
a EMTU/SP, Empresa Me-
tropolitana de Transportes 
Urbanos, representada pelo 
Diretor de Gestão Opera-
cional, Evandro Losacco.
 Segundo informações 
da EMTU, esse convênio 
permite, entre outras coi-
sas, a implementação do 
Sistema Estruturado de 

Transporte Coletivo de 
Média Capacidade; Pro-
grama de Revitalização 
dos Polos de Articulação 
Metropolitana - Pró-po-
los;  Sistema Viário de In-
teresse Metropolitano, o 
SIVIM e Integração Ope-
racional de toda região.
 A EMTU/SP, com o apoio 
do município, pode intera-
gir diretamente nas diver-
sas fases de estruturação 
do Sistema de Transpor-
te Coletivo de Média e 

Baixa Capacidade, e da 
Integração Operacio-
nal como planejamento, 
implantação, operação, 
manutenção e expansão 
do sistema de transporte 
público metro-
politano. Para o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, essa estruturação vai 
possibilitar que o tráfego 
de pessoas possa se desen-
volver com maior fluidez, 
o que vai garantir também 
maior mobilidade urbana.

EMTU/SP assina
convênio de cooperação 

técnica com a
prefeitura de

Pindamonhangaba O governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin, dis-
se ontem, dia 19, que as 
apurações na Justiça con-
tra 11 pessoas acusadas 
de envolvimento em um 
esquema de corrupção da 
multinacional francesa 
Alstom para obter privilé-
gios na estatal Eletropaulo 
devem ser efetivas e, se fi-
car comprovada qualquer 
irregularidade, os respon-
sáveis devem ser punidos 
exemplarmente. “Nenhum 
deles [entre os 11 proces-
sados] hoje pertence ao 
governo nem tem nenhu-

ma relação com o governo, 
e nós estamos dando toda 
colaboração para se buscar 
a verdade. Se houver qual-
quer confirmação, [deve 
haver] punição exemplar e 
ressarcimento ao estado”, 
ressaltou. A Justiça Fede-
ral em São Paulo aceitou 
ontem a denúncia ofereci-
da pelo Ministério Público
 Federal (MPF) e abriu 
processo contra 11
 acusados de envolvimen-
to no suposto esquema de 
pagamento de propinas 
da multinacional a agen-
tes públicos de estatais 

de energia do gover-
no paulista. Os dirigen-
tes da multinacional e 
lobistas são acusados de 
pagar R$ 23,3 milhões 
para conseguir um aditivo 
em contrato para forneci-
mento de equipamentos 
para três subestações de 
energia. Os crimes 
de corrupção e lava-
gem de dinheiro teriam 
ocorrido, segundo o 
MPF, entre 1998 e 2003, 
nos governos Mario Covas 
e Geraldo Alckmin, ambos 
do PSDB. Os réus negam 
corrupção no contrato.

Alckmin pede punição 
exemplar se processo 
confirmar esquema da 

Alstom 
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SÁBADO (01/03/14)
15h: Apresentação Blo-
co Tromba D’Água
18h às 21: Batu-
que e Pereirões
21h às 01h: Show Ban-
da Mistura Brasil
DOMINGO (02/03/14)
15h: Matinê: Show com 
o grupo “Filhos da Terra”
Das 15h às 18h: Ofi-
cina de Máscaras de 

Carnaval no coreto
18h às 21h: Ba-
tuque e Pereirões
21h às 01h: Show Ban-
da Mistura Brasil
SEGUNDA (03/03/14)
15h: Oficina de Pintu-
ra de Rosto para crian-
ças. Local: Coreto
16h: Concurso de 
Fantasia Mirim: Lo-
cal: Palco principal

18h às 21h: Ba-
tuque e Pereirões
21h às 01h: Show Ban-
da Mistura Brasil
TERÇA (04/03/14)
15h: Matinê: Show com 
o grupo “Filhos da Terra”
18h às 21h: 
Batuque e Pereirões
21h às 01h: 
Show Banda 
Mistura Brasil

Programação completa  
do canaval cultural em

Monteiro Lobato

Programação oficial do 
carnaval de Cunha

Cursos gratuitos em 
São Bento do Sapucaí

Apesar de ter tido o leilão 
adiado, o projeto do trem 
de alta velocidade (TAV) 
aparece no balanço do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2) 
com o carimbo de adequa-
do. Segundo o documento, 

a modelagem econômico-
financeira da concessão já 
foi aprovada e foram rea-
lizadas audiências públi-
cas para discutir o projeto. 
Em agosto do ano pas-
sado, o governo adiou 
em um ano a primeira 

etapa do leilão do TAV, 
que deverá ligar as cida-
des do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e Campinas. 
O leilão estava marcado 
para o dia 19 de setem-
bro. Antes disso, já tinha 
sido adiado duas vezes.

Governo considera adequado 
andamento do projeto do trem

de alta velocidade

Pré-inscrições para a 
Creche Escola de São 

Bento do Sapucaí


