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Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra
agiliza atendimento

vários setores

A Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra atra-
vés do prefeito Dito Carlos 
tem realizado importantes 
serviços voltados aos in-
teresses da comunidade. 
Com a administração dire-
cionada para a utilização 
dos recursos públicos nas 
reais necessidades da po-
pulação. O prefeito Dito 
Carlos já conseguiu um 
grande avanço na questão 
econômica da prefeitura. 
Muitas dívidas já foram 
pagas e hoje a situação 
financeira de Natividade 

já permite a reestrutura-
ção de setores deficientes 
na administração e novos 
investimentos. Os recur-
sos públicos estão sen-
do valorizados e não há 
desperdícios, com isso 
melhorias na área da saú-
de em especial no atendi-
mento e na distribuição 
de medicamentos, alem 
do recebimento de nova 
ambulância para a deslo-
cação de doentes para ou-
tros centros de tratamento.
Nos transportes com a 
aquisição de novos veí-

culos como de máquinas, 
equipamentos e caminhão 
que são úteis e necessá-
rios para na manutenção 
de estradas e outros ser-
viços correlatos, visto a 
grande área  do municí-
pio e em especial do setor 
rural cujas divisas vão de 
São Luiz à Caraguatatu-
ba. Outros veículos novos 
também foram adquiridos 
e já estão sendo utiliza-
dos na agilização de ser-
viços administrativos. 
Em pouco tempo da nova 
administração, Nativida-
de deu um grande salto 
rumo ao seu desenvolvi-
mento, a maioria da po-
pulação aprova esta nova 
filosofia de gerenciamen-
to de recursos públicos, 
somente um ou outro que 
se beneficiava pessoal-
mente é que não aprova 
a atual gestão (Dito Car-
los), o lema ágora é fazer 
uma administração enxuta 
e sem privilégios onde o 
interesse maior é o bom 
atendimento da população.

Com a expectativa de 
atrair um público de apro-
ximadamente 120 mil 
pessoas devido ao suces-
so  ocorrido em 2013, a 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secre-
taria de Cultura, Turismo 
e Esportes divulga a pro-

gramação oficial do Novo 
Carnaval de Tremembé 
2014. Várias são as novi-
dades para este ano, entre 
elas estão; carnaval co-
meçando na quinta-feira , 
concurso rei e rainha, au-
mento da praça de alimen-
tação, espaço destinado 
as crianças, quatro blocos 

e uma banda vindos de 
São Luiz do Paraitinga.
NOVIDADE –  Em 2014, 
a prefeitura vai desti-
nar um espaço somen-
te para as crianças, com 
pintura facial, oficinas 
e muitas brincadeiras.
# V e m p r a T r e m e m -
bé. Traga sua Família!

Programação Oficial do 
Novo Carnaval de
Tremembé 2014

O Melhor da Região!

Aulas de Zumba em
São Bento do Sapucaí
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Fevereiro a Março de 2014:
1.Comis e Bebis Marmitex (0xx12) 
3674-4441

2.Ricci Modas Masculinas (0xx12) 3674-
2085

3.Paolla Calçados (0xx12) 3674-3896

4.Casa de Ração “O Pequeno Fazendei-
ro” - (0xx12) 3674-2343

5.Banca Aveinda (MARCELO) - 
(0XX12) ) 99143-6572

6.Restaurante e Pizaria Jardim (0xx12) 
3674-2004 – 99210-9194 e 99117-3864

7.Spaço Maria Dulçe (0xx12) 3672-1956

8.Metralha Júnior (Vereador) (0xx12) 
99239-4235 - e-mail: carlosamora77@
hotmail.com

9.ACADEMIA GINGA BRASIL CAPO-
EIRA (CHICO - “Gente Boa”)

10.Hamburgão Lanches (KELLER) – 
(0XX12) 3672-4313 

11.CLASSI-GAZETA (ANUNCIO DA 
VENDA DE DOIS TERRENOS NO 
BAIRRO ATRERRADO EM TREMEM-
BÉ PELO VALOR DE R$65,00 ) - O 
CLIENTE RECLAMA QUE FOI PU-
BLICADO COM O NÚMERO ERRA-
DO ENTÃO ESTÁ CONSIDERADO 
ISENTO PRA ESSA EDIÇÃO. – (0xx12) 
99102-3686 – FERNANDO MOURA

12.Escondidinho Lanches  (Marcelo e 
Gislaine Lucci) - (0xx12) 3674-3674

13.+1 k-Britos Lanches (0xx12) 98330-
3482

14.Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 
99158-8992

15.Pizzaria Migotto Delivery (0xx12) 
3672-1869

16.O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343

17.FJP Assessoria e Serviços Contá-
beis (0xx12) 3674-2649 - FAX: (0xx12) 
3674-1725

18.Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz (0xx12) 
3674-1664 - TREMEMBÉ - (0xx12) 
3624-7361 - Taubaté - e-mail: analurs-
cruz@ig.com.br

19.Clemente Terra Planagem (0xx12) 
99783-4565 - ID: 55*85330

20.Auto Mecânica Marquinho (SANTA-
NA (0xx12) 3674-2270

21.Rodrigo Lanches (0xx12) 3672-5382 
- (0xx12) 99110-0740 - (0xx12) 98121-
2271

22.Vereador Adriano Santos (0xx12) 
99917-9896 – (0xx12) 3674-3140 
(0xx12)3672-3426 ► CÂMARA MU-
NICIPAL

23. Curso de Inglês “Professora Renata 
Amaral” - email: englishcourse@uol.
com.br   (0xx12) 3674-1505 (0xx12) 
99763-2800

24. Bar do Danilo

25. AQUAVITAL (Mário Goreti da Sil-
va) – (0xx12) 3672-1603

26.Nádia Perfumaria (0xx12) 3672-2371

27.Anuncio do Classi-Gazeta: J-Bonï 
Oferece Cursos e Terapias  com Hora 
Marcada – Massagem Anti-Stress e 
Shiatsu Do-In ► (0xx12) 3674-3422 – 
98239-4985 e 99246-7757

28. Stilos Enxovais (Carlos Simões) 
(0xx35) 3651-2333 – Paraisópolis – MG

29.Sr. Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
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Em reunião realiza-
da na tarde da última 
quinta-feira, na sede da 
Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp), 
a presidente da empresa, 
Dilma Pena, autorizou o 
início das obras de cons-
trução da rede de esgotos 
dos bairros Berizal, Ma-
racaibo, Flor do Cam-
po e Alberto Ronconi.
Segundo o deputado Padre 
Afonso Lobato, que parti-
cipou da reunião, a obra, 
deve custar cerca de R$ 17 
milhões e vai atender cer-
ca de 8 mil pessoas, com 4 
mil ligações domiciliares.
O parlamentar também 
noticiou que a prefeitura 
vai receber do Estado uma 

verba de R$ 200 mil para 
a compra de um caminhão 
limpa-fossa, para atender à 
população, enquanto a rede 
de esgoto não fica pronta.
O anúncio oficial desses 
benefícios à população 
será no próximo dia 21, 
data que havia sido estabe-
lecida, em reunião realiza-
da em novembro passado, 
quando a Sabesp se com-
prometeu a dar satisfa-
ções à comunidade, sobre 
andamento do processo.
Além de Padre Afon-
so (PV) também es-
tavam no encontro de 
hoje, o deputado Sa-
muel Moreira (PSDB), 
presidente da Assem-
bleia Legislativa do 
Estado, o prefeito 

Márcelo Vaqueli e represen-
tantes da Sabesp regional.
Em novembro do ano 
passado, Padre Afonso 
promoveu uma reunião 
no Berizal, com a parti-
cipação de Vaqueli e do 
superintendente regio-
nal da Sabesp, Oto Elias 
Pinto para esclarecer a 
população sobre a verda-
deira situação do projeto.
Na ocasião, o prefeito 
disse que a falta de um 
projeto urbanístico vinha 
atrasando até então, a im-
plantação da rede de es-
goto nos bairros, mas que 
o problema já havia sido 
sanado. Em outubro, a Sa-
besp já havia contratado o 
projeto técnico das obras, 
que custou R$ 970 mil.

Sabesp vai iniciar obras de 
rede de esgoto em bairros 

de Tremembé

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

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 

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, 

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.

Fundo Social de
Tremembé convida
idosos acima de 60 

anos para participar do 
18º Jogos Regionais

do Idoso

Confira carta-resposta 
enviada pela NET ao

prefeito de Tremembé 
sobre instalação de

internet a cabo

Temos a honra de convi-
dar Vossa Senhoria para 
participar da audiência 
pública, no próximo dia 
28 de fevereiro de 2014, 
às 9:00 horas, no Sa-
lão Nobre da Câmara 

Municipal, onde será de-
monstrado e avaliado o 
cumprimento das metas 
fiscais do 3º Quadrimes-
tre de 2013, conforme 
disposto no artigo 9º, § 4º 
da Lei Complementar nº 

101/2000 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal). Con-
tamos com sua presença.
Tremembé, 10 de fe-
vereiro de 2014.
MARCELO VAQUELI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
Tremembé convida

população para audiência
pública
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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 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 Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas diretas 
de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. O 
plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito importan-
te para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações químicas 
no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios se 
torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e tra-
balhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, pratique 
hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será notada logo 
nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de iniciar qualquer 
tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, portanto, precisa 
de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um sistema 
de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais recursos 
naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são tam-
bém destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, os consumi-
dores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar de muitas pes-
soas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções industrializadas 
para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refeições, mas sem deixar 
de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem 
quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, 
sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciem nos 
gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim de 
se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa festa 
dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e enviou 
um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governador ligou 
para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha rou-
pa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou o 
desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, 
cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de tudo para 
provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exausto e humilha-
do, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos quiseram saber 
como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o pre-
sente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a cal-
ma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez os maiores dons do espírito.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

A Escola de Samba Uni-
dos de Padre Anchieta é 
conhecida como a mais 
antiga de Ilhabela. Fun-
dada oficialmente em 5 
de dezembro de 1970, a 
“Anchieta” surgiu de um 
bate-papo entre amigos há 
44 anos e hoje é uma tradi-
ção no arquipélago, deten-
tora de sete campeonatos.
Neste  ano a escola traz 
um enredo inspirado nos 
antigos carnavais de salão, 
nos cordões e no clima de 
mistério dos mascarados. 
O presidente da escola, 
Mário Sérgio de Jesus, 
que também é o autor do 
enredo, explica que o sam-
ba “Quem é você” pro-
mete levantar o público 
com o clima fantástico e 
misterioso, já que cerca de 
90% dos componentes das 
alas estarão mascarados.
Com cerca de 450 com-
ponentes, a escola entrará 
na Passarela do Samba, 
na Rua Dr. Carvalho, na 
Vila, trazendo o samba 
“Quem é você” de auto-

ria de Vanderley Fernan-
des (Vander da X-9), que 
também será o intérprete 
junto com Lelê da Viola. 
O casal de mestre-sala e 
porta-bandeira é formado 
por André e Silmara. O 
responsável pela harmo-
nia é o Dr. César Simão.
A bateria terá 60 ritmistas 
sob o comando do mestre 
de bateria Eduardo e ani-
mados pela madrinha da 
bateria Yoná. Os ensaios 
da bateria são realizados 
no largo em frente à Pada-
ria Central, na Vila, todas 
as noites a partir das 22h.
Mais informações sobre 
preços de fantasias podem 
ser obtidas com a equipe 
do barracão à Rua São Be-
nedito, próximo ao Posto 
de Saúde, também na Vila.  
Ou pelo telefone: (12) 
99107-3547, com Fátima. 
Conheça a letra do samba
-enredo: Quem sou, quem 
é você? Nesse Carnaval
Sou “Padre An-
chieta” sensacional
Vem pra folia, va-

mos comemorar!
O baile já vai começar
Vem, amor, sou mascara-
do nesta noite de magia
Vem, amor, hoje a sauda-
de nos embala nostalgia
E assim sorrir, sonhar e des-
filar nos blocos e cordões
Começa a festa do povo, 
arrastando as multidões
Lá no morro uma 
voz deixa falar
A vizinha faladeira
E no rufar do tambor, 
vou com você onde for
Com minha es-
tação primeira
Nesse cortejo tem 
confete e serpentina
E o amor de pier-
rô e colombina
Lança perfu-
me que felicidade
O samba ecoa 
por toda cidade
É Carnaval quero can-
tar, a festa é minha
Numa overdose de alegria
Extravasando toda 
minha emoção
A bateria conquis-
tou seu coração

Unidos de Padre
Anchieta é a primeira
escola de samba de

Ilhabela

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
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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-

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. 

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.

Governo lança campanha 
contra a exploração sexual 

de crianças no carnaval
A Avenida do Povo 
em Taubaté vai rece-
ber câmeras de segu-
rança para o Carnaval. 
O monitoramento da fo-
lia será feito por cerca 
de 10 equipamentos e 
uma central de monito-
ramento será montada 
no local e operada por 
guardas civis municipais.

O projeto é um pilo-
to de uma proposta da 
Secretaria de Seguran-
ça do município para o 
monitoramento eletrôni-
co de eventos públicos.  
A intenção é que uma 
central móvel esteja nas 
grandes festas populares 
como mais uma ferramen-
ta de segurança, evitando 

casos de violência e fur-
to. A equipe da Secretaria 
já está pesquisando com 
empresas especializadas a 
viabilidade para implanta-
ção do sistema na cidade. 
A intenção é que os equi-
pamentos sejam operados 
por policiais militares,
treinados no Programa 
Atividade Delegada.

Avenida do Povo vai
receber câmeras de

segurança para o
Carnaval

O Bloco do Barbosa, tra-
dicional no carnaval lui-
zense, fará sua estréia em 
Pindamonhangaba neste 
ano, abrindo o pré-carna-
val de Moreira César no 
sábado, dia 22. A concen-
tração será em frente à 
Caixa Econômica Federal 

do bairro Terra dos Ipês 2 
e a saída será às 15 horas, 
com destino à Praça Santa 
Rita, no Vale das Acácias.
Ali, a população será re-
cepcionada com o show 
da banda Nota Samba, 
que apresentará os maio-
res sucessos do carna-

val, agitando a galera.
A festa no distrito prepa-
rará o clima para o Car-
naval, que será aberto 
oficialmente no dia 28 
de fevereiro, na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, com a Estação 
Primeira de Mangueira.

Bloco do Barbosa agita o
pré-carnaval em
Moreira César

Meia maratona de São 
Paulo e Granfondo do 
Brasil de Ciclismo em 
Ubatuba serão as pró-
ximas competições
A equipe Esporte para 
Todos, de Taubaté, es-
treou a temporada de 
2014 com medalhas na 
1ª Etapa do Campeonato 
Valeparaibano de Ciclis-
mo. A prova foi realizada 
no domingo, dia 16, em 
São José dos Campos.
“O resultado foi bom, já 
que este ano participa-
ram mais atletas do que 
no ano passado, inclusive 
com esportistas da seleção 
brasileira. Sem dúvida, as 
conquistas deste torneio 

foram significativas para 
nós”, ressaltou o treina-
dor Guto Nascimento.
Na categoria ciclismo 
paralímpico masculino, 
Tiago Santos ficou com a 
medalha de ouro e Mau-
rício Melo com o sexto 
lugar. A taubateana An-
dreia Aparecida dos San-
tos garantiu o lugar mais 
alto no pódio na categoria 
ciclismo paralímpico fe-
minino. Já na handbike, 
Júlio Leite e Eduardo Cas-
tilho conquistaram prata e 
bronze respectivamente.
Após o primeiro campeo-
nato do ano, os paratletas 
já retornam aos treina-
mentos nesta semana vi-

sando à Meia Maratona 
de São Paulo prevista para 
acontecer no próximo fim 
de semana e o Granfon-
do do Brasil de Ciclismo, 
que será realizado no mês 
que vem em Ubatuba.
O Projeto Esporte para 
Todos tem o apoio da Top 
10 Assessoria em Comu-
nicação Esportiva, Secre-
taria de Esportes e La-
zer de Taubaté, Via Vale 
Garden Shopping, Colé-
gio Jardim das Nações, 
New Kaw Biquinis, Poli 
Pet, Faculdade Dehonia-
na, ADV-Vale, Egplan, 
Marina Calçados, Big 
Gang Suplementos e Ins-
tituto Gotas de Cidadania.

Ciclismo: Taubateanos
conquistam medalhas no 

Campeonato Valeparaibano

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

O Consórcio Encalso/S.A. 
Paulista – responsável pe-
las melhorias realizadas 
na “Nova Tamoios” está 
com as obras avançadas 
de construção da ciclovia, 
que ligará dois trechos: 
do Bairro da Vila Amélia 
à cidade, no km 38, e da 
cidade, passando pela área 
do Pólo Industrial até o 
Galpão do “Empório Chão 

Caipira”, no km 29 da Ro-
dovia dos Tamoios. Se-
rão aproximadamente 07 
quilômetros de ciclovia.
Segundo o Governo Mu-
nicipal, a ciclovia foi con-
quistada pelo empenho da 
atual Administração junto 
ao Governo do Estado, 
que atendeu a reivindica-
ção feita pela Prefeitura.
Depois de concluída, a 

obra oferecerá mais segu-
rança aos moradores dos 
bairros residentes nas se-
guintes localidades: região 
do km 29 (Santa Edwirges, 
São Germano, Colinas, 
Alferes Bento) e região 
do km 38 (Vila Amélia, 
Vale dos Pássaros, Rio 
Claro, Comércio). A ci-
clovia também deverá es-
timular a prática esportiva.

Ciclovia na Tamoios uma 
grande conquista para o 
município de Paraibuna

Foi realizada em Cara-
guatatuba, no dia 12 de 
fevereiro, uma reunião 
sobre pré-inscrição para a 
18ª edição dos Jogos Re-
gionais dos Idosos (Jori). 
Representantes da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba marcaram presença 
no evento, que contou 
com a participação de di-
rigentes esportivos dos 
municípios do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
De acordo com as infor-
mações da diretora regio-
nal de Esportes da Região 
de São José dos Campos, 
Natália Fernanda Lucas de 

Almeida, os custos com 
alimentação e acomoda-
ção serão de responsa-
bilidade do Governo do 
Estado e as prefeituras 
serão responsáveis pelo 
transporte dos atletas.
A 18ª edição dos Jogos 
Regionais dos Idosos será 
em Caraguatatuba entre 
os dias 23 e 27 de abril. O 
congresso técnico está pre-
visto para o dia 14 de abril. 
Esta será a quarta vez que 
a cidade litorânea vai 
ser sede da competição.
Seletiva de atletas
Para que os atletas possam 
participar dos Jori haverá 

uma seletiva. A Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Lazer, infor-
ma que esta atividade terá 
início a partir do dia 8 de 
março. Os locais de com-
petições serão definidos e 
divulgados em breve. As 
pessoas a partir dos 60 
anos poderão participar.
Entre as modalidades 
oferecidas estão volei-
bol adaptado, bocha, 
malha, truco, dança de 
salão, xadrez, buraco, 
dominó, damas, atletis-
mo, tênis, natação, tênis 
de mesa, entre outras.

Pinda marca presença em 
reunião sobre os Jori

Se você mora ou transita 
em algum local da cida-
de onde as lâmpadas dos 
postes estão apagadas, 
anote o endereço e um 
ponto de referência e en-

tre em contato com a 
ELEKTRO, solicitan-
do a troca das lâmpadas. 
Ligue GRÁTIS: 
0 8 0 0 - 7 0 1 - 0 1 0 2 
ou acesse o site: 

www.e l ek t ro . com.b r.
COM A COLABORA-
ÇÃO DA POPULAÇÃO, 
NOSSA CIDADE FICA 
MAIS BEM ILUMI-
NADA E SEGURA!

 Comunicado importante
sobre a iluminação

pública em Paraibuna

Durante o mês de fevereiro 
crianças, jovens e adultos 
poderão se divertir com 
exposições, apresentações 
e oficinas carnavalescas 
oferecidas dentro do mall.
Pra quem acha que carna-
val é só coisa de rua, vai se 
surpreender com as atra-
ções oferecidas nesse mês 
de fevereiro pelo Via Vale 
Garden Shopping, admi-
nistrado pela Tenco Sho-
pping Centers. Até o dia 27 
de fevereiro, o mall pro-
moverá exposições, apre-
sentações e oficinas bem a 
cara do carnaval brasileiro.
Quem for até o shopping 
poderá conferir a exposi-
ção dos bonecões de São 
Luiz do Paraitinga, inte-
rior do estado. Eles são 
altos e coloridos e repre-
sentam a autenticidade do 
folclore local, sendo indis-
pensáveis nas festas da re-
gião, principalmente na do 

Divino. Os personagens 
mais famosos é o casal 
de gigantes “João Paulino 
e Maria Angu”. Conta-se 
que o casal de bonecões 
teria sido feito pela pri-
meira vez em meados do 
século passado por um 
português que veio morar 
em São Luiz do Paraitinga, 
o nome do português era 
João Paulino e ele perce-
beu que nas festas do Di-
vino, já grandiosa naquela 
época, faltava uma diver-
são para as crianças. Os 
bonecos que são feitos em 
barro, papel machê e ar-
mação de arame, ganham 
vida quando os blocos de 
carnaval desfilam pelas 
ruas de São Luiz do Para-
tinga, encantando e diver-
tindo adultos e crianças.
No dia 27 de fevereiro, 
sexta, às 19h, o movi-
mento será animado com 
a apresentação do Grupo 

Charanga de São Luiz. E 
a diversão não para por aí, 
o mall irá oferecer ainda 
Oficinas de Carnaval nos 
dias 20, 23 e 27 de feve-
reiro, em uma delas, serão 
feitas cartolas e adereços 
de carnaval, em home-
nagem ao mais famoso 
bloco de São Luiz do Pa-
raitinga, o Juca Telles. As 
oficinas acontecem sem-
pre das 19h30 às 21h30 
durante a semana e das 
16h às 18h aos domingos.
S e r v i ç o
F u n c i o n a m e n t o :
- Exposição de Bonecões 
de São Luiz do Paraitinga: 
De 11 a 27 de fevereiro
- Apresentação do grupo 
Charanga (São Luiz): Dias 
14 e 27 de fevereiro às 19h
- Oficinas de carnaval:
Dias: 13, 16, 20, 23 e 27/Fev
Horário: 19h30 a 21h30 
durante a semana
16h às 18h aos domingos

Shopping Via Vale de 
Taubaté esta em ritmo de 

carnaval
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O Posto de Atendimento ao 
trabalhador (PAT) de Cara-
guatatuba está com novas 
vagas de trabalho. O in-
teressado deve apresentar 
os documentos pessoais.
A maioria das vagas ofe-
recidas exigem requisitos 
como à experiência, esco-
laridade, entre outros, e se-
rão excluídas a medida que 
atinjam o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de Ca-
raguá está localizado na 
Rua Taubaté, 520, bair-
ro Sumaré. O telefone é 
(12) 3882-5211. Confira 
as vagas desta semana:
Ajudante de cozinha, 
Analista contábil, Analis-
ta de recursos humanos, 
Assistente de serviço de 

O Balcão de Emprego da 
Prefeitura de Taubaté está 
oferecendo treze opor-
tunidades de trabalho às 
pessoas que tenham qua-
lificação e atendam as 
exigências das empresas 
solicitantes. São profis-
sionais com experiência 
nas seguintes funções: 
Vigilante, Líder de Lim-
peza, Serviços Gerais, 
Caixa, Salgadeira, Con-

contabilidade, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de lavanderia, Auxiliar de 
mecânico de autos, Auxi-
liar de pizzaiolo, Auxiliar 
de técnico de eletrônica, 
Auxiliar de vidraceiro, 
Auxiliar técnico de re-
frigeração, Balconista de 
açougue, Balconista de 
lanchonete, Copeiro, Cos-
tureira em geral, Costurei-
ro a máquina  na confec-
ção em série, Cozinheiro 
geral, Empregado  domés-
tico  nos serviços gerais, 
Empregado doméstico  ar-
rumador, Empregado do-
méstico diarista, Encarre-
gado de bar e restaurante, 
Farmacêutico, Faxineiro, 
Funileiro de veículos (re-
paração), Garçom, Ge-
rente de hotel, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Instrutor de aprendizagem 
em informática, Lavador 

trolador de Acesso, Mo-
torista de Caminhão, 
Auxiliar de Limpeza, 
Ajudante de Eletricista, 
Auxiliar de Lavanderia, 
Motorista de Ambulân-
cia, Mecânico de Moto-
res elétricos e bombas hi-
dráulicas e Rebobinador 
de Motores Elétricos. 
Para se concorrer a uma 
dessas vagas, o candi-
dato deve comparecer 

de automóveis, Locutor 
anunciador, Mecânico de 
automóvel, Mecânico de 
equipamento pesado, Me-
cânico de motor a diesel, 
Mecânico de refrigeração, 
Montador de automóveis, 
Montador de móveis e 
artefatos de madeira, Mo-
toboy, Motorista de cami-
nhão, Office-boy, Oficial 
de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de caixa, Pa-
deiro, Panfleteiro, Pedrei-
ro, Pintor de automóveis, 
Professor de espanhol, 
Professor de inglês, Re-
cepcionista de hotel, Re-
cepcionista de hotel, Téc-
nico de planejamento de 
obras, Técnico eletrônico, 
Técnico em seguran-
ça do trabalho, To-
pógrafo, Tosador de 
animais domésticos, Ven-
dedor pracista e Vidraceiro.

ao Balcão de Emprego e 
apresentar a seguinte do-
cumentação: RG, CPF,Car-
teira de Trabalho e com-
provante de residência. 
S E R V I Ç O
Balcão de Emprego
Centro Cultural - Praça Co-
ronel Vitoriano, 1, Centro.
Horário: De segun-
da a sexta-feira, das 
8h às 17h - Telefone: 
3621-6043 / 3633-6321.

Confira as vagas da semana 
oferecidas no PAT de Caraguá

Balcão de Emprego de 
Taubaté disponibiliza treze

vagas de trabalho

VAGA 01: Instrutor de Inglês e Infor-
mática;
Curso de inglês (no mínimo 2 anos);
Salário inicial: R$ 806,00 + comissões 
internas;
Benefício: Vale Transporte;
Disponibilidade de Horário;
Residir em Taubaté. 
INTERESSADOS – Enviar currículo 
para rh2@grupova.com.br
Colocar nome da vaga + cidade no as-
sunto.

VAGA 02: Multinacional de autopeças 
em Taubaté:
Vaga TEMPORÁRIA
Cargo: Auxiliar de Produção / Monta-
dor
Salário: R$ 5,70 p/h (R$ 1.197,00 por 
mês)
Benefícios: Onibus Fretado*, Alimenta-
ção na Empresa (Almoço e Desjejum), 
Seguro de Vida e PLR.
*Transporte atende: Caçapava, Taubaté, 
Tremembé e Pindamonhangaba.
Interessados enviar currículo para karo-
line@solisrh.com.br e/ou camila@solis-
rh.com.br

VAGAS - RH DO LAR TREMEMBÉ

Vaga - doméstica
Local - campos do conde ii - tremembé
Lavar, passar e arrumar
Segunda a sexta
Não tem animais
Tem 01 crianças
Requisitos - não fumante, idade 30 a 50 
anos
R$ 650 + alimentação + registro
Obs: 08:00 as 14:00 ( 6 horas por dia)

VAGAS DE EMPREGO
TREMEMBÉ E REGIÃO

Vaga - doméstica
Local - gurilandia - taubaté
Lavar, passar, cozinhar e arrumar
Não tem animais
Não tem crianças
Requisitos - não fumante (cliente alérgi-
ca), idade 30 pra cima
R$ 810,00 + vt + alimentação + registro

Vaga - doméstica
Local - tremembé
Para morar no emprego
Lavar, passar, cozinhar e arrumar
Não pode ter animais
Não pode ter crianças
Requisitos - não fumante, idade maiores 
de 30 anos
R$ 900,00 + alimentação + registro + 
moradia
Segunda a sábado (44 hrs semanais)

Vaga -doméstica
Cataguá - taubaté
Segunda a sexta
7:30 As 16:30
Lavar, passar, cozinhar e arrumar
R$ 810,00 + registro + fgts + vale trans-
porte
Gostar de crianças
Gostar de animais
Não fumante
Idade 25 a 50 anos
Obs: tem jardineiro e tem faxineira
O RH do lar fica na rua Bom Jess, 235, 
Centro - Tremembé

Interessados comparecer na agência das 
9:00 as 16:00, munidos de rg, cpf, cartei-
ra de trabalho e telefone dos empregos 
anteriores (pelo menos um)

O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está com oferta 
de trabalho para profis-
sionais da área da saúde. 
Essas vagas são para Te-
rapeuta Ocupacional e 
Auxiliar de Enfermagem.
O Posto ainda oferece va-
gas em outros ramos do 
mercado de trabalho, para 
pessoas que tenham habi-
lidades e tenham interesse 
em exercer as seguintes 
funções: Auxiliar de Co-
zinha, Lavador de Carros, 
Cozinheiro, Vendedor Pra-
cista, Corretor de Imóveis, 

Auxiliar Administrativo, 
Eletricista, Pedreiro, Pro-
motor de Vendas, Farma-
cêutico, Marceneiro, Mon-
tador de Móveis, Auxiliar 
de Cozinha e Pizzaiolo.
Para se inscrever a uma 
dessas vagas, o candida-
to deve procurar o PAT 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Para fa-
zer o cadastro é neces-
sário fazer o apresentar 
Carteira de Identidade, 
CPF, Carteira de Tra-
balho e número do PIS.
O PAT é um programa do 
Governo Estadual, desen-

volvido em parceria com 
a Prefeitura de Taubaté, 
que tem a finalidade de 
oferecer oportunidade de 
trabalho àqueles que este-
jam desempregados. Além 
disso, a unidade realiza 
serviços de emissão de 
Carteira de Trabalho e Se-
guro Desemprego. Serviço:
Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador
Endereço: Centro Cul-
tural - Praça Coronel 
Vitoriano, 1,Centro
Horário: De segunda 
a sexta, das 8h às 17h
Tel: 3621-3334/3632-3984

PAT  Taubaté procura
profissionais na área da saúde
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