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Negra Li se apresenta
em Taubaté

Programação Oficial do 
Novo Carnaval de
Tremembé 2015

Centro de Formação de
Atletas e EC Taubaté

realizam seletiva

Câmara de Ilhabela tem 
novo horário de
funcionamento

A cantora Negra Li esta-
rá em Taubaté na próxi-
ma quinta-feira (5) com o 
show “Pérola Negra - Um 
Tributo a Jovelina por 
Negra Li”. A apresenta-
ção será no Sesc Taubaté 
a partir das 20h30.  Ne-
gra Li começou uma série 
inédita de shows em ho-

Dia 12/02 (Quinta-feira)
20h – Concurso Rei Momo e Rainha 
da Prevenção (Inscrições pelo site 
www.tremembe.sp.gov.br)
21h – Banda Oppus

Dia 13/02 (Sexta-feira)
18h – Bloco do CEEP
19h – Bloco da Saúde
20h – Bloco do Sapinho
21h – Banda Estrambelhados

Dia 14/02 (Sábado)
15h – Bloco Pé na Cova
17h – Banda Estação Folia
19h – Bloco do Santana
20h – Bloco Vai quem quer
21h – Banda Pralana Folia

O CFA (Centro de Forma-
ção de Atletas) Vale reali-
za “peneira” entre os dias 
2 e 6 de fevereiro na es-
colinha de futebol do São 
Paulo FC. Com o objetivo 
de descobrir novos talen-
tos, as seletivas serão rea-
lizadas para as categorias 
sub 11, 13, 15, 17 e 20. As 
inscrições podem ser fei-
tas com antecedência no 

Na mesma data vereado-
res se reúnem para pri-
meira sessão Ordinária do 
ano às 18h. A Câmara de 
Ilhabela encerra o Recesso 
Legislativo nesta sexta-

menagem a grande ícone 
da música brasileira, Jo-
velina Pérola Negra, pre-
cursora do samba ao lado 
de nomes como Cartola, 
Bezerra da Silva e Cle-
mentina de Jesus. Joveli-
na apareceu para o grande 
público em 1985 ao par-
ticipar do histórico disco 

local e custam R$ 20. Aos 
atletas que deixarem para 
se inscrever no dia de ini-
cio dos testes, o valor pas-
sa para R$ 30. As seletivas 
na segunda, terça e quarta-
feira acontecem em dois 
períodos, 8h30 e 14h30. É 
importante que os atletas 
compareçam nos dois pe-
ríodos. O horário da ava-
liação final será avisado no 

feira (30/1). No entanto, 
em virtude do feriado de 
Nossa Senhora D’Ajuda 
e Bom Sucesso, padroei-
ra da cidade, lembrada no 
dia 2 de fevereiro, o Expe-

Raça Brasileira.  O reper-
tório do show é formado 
por temas que marcaram a 
carreira de Jovelina como, 
Luz do Repente, Menina 
Você Bebeu, Sem Amor 
Não Sou Ninguém, Ma-
landro Também Chora, 
Conselho de Vizinho, So-
nho Juvenil entre outros. 
Os ingressos para o show 
são limitados e podem ser 
adquiridos no Sesc Taubaté 
com valores que variam de 
R$ 9.00 a R$ 30,00. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3634.4052 ou www.
sescsp.org.br/ taubate. 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha. 

dia da seletiva aos pré-se-
lecionados. A escolinha de 
futebol do São Paulo FC 
fica na Avenida Comen-
dador José Renato Cursi-
no de Moura, 800, Jardim 
das Bandeiras, atrás do 
Taubaté Shopping. Mais 
informações pelo telefo-
ne (12) 3633-5533. Con-
fira as datas da peneira:
Segunda-feira, 02 de feve-
reiro - Sub 11/13 (nascidos 
em 2004, 2005/2002, 2003)
Terça-feira, 03 de fe-
vereiro - Sub 15 (nas-
cidos em 2000, 2001)
Quarta-feira, 04 de feverei-
ro - Sub 17/20 (nascidos em 
1998, 1999/1996, 1997)
Sexta-feira, 06 de feve-
reiro – Avaliação final 
com os pré-selecionados 
de todas as categorias diente volta ao normal so-

mente na terça-feira (3/2) 
em novo horário de fun-
cionamento: 10h às 17h.  
Ainda na terça-feira, será 
realizada a primeira sessão 
Ordinária de 2015, a par-
tir das 18h. Por ser a pri-
meira sessão no ano, não 
há matérias inscritas para 
votação na Ordem do Dia.  
A sessão será transmitida 
ao vivo pelo site www.
camarailhabela.sp.gov.br. 
Informações também pela 
página oficial do Legisla-
tivo no Facebook: www.
facebook.com/camara-
municipaldeilhabela, pelo 
telefone (12) 3896.9600 
ou pelo e-mailimprensa@
camarailhabela.sp.gov.br.

Netflix pode ser obrigada
pela Ancine a ter cota
de filmes nacionais

A Ancine (Agência Na-
cional do Cinema) pre-
tende enquadrar o servi-
ço de vídeo por stream 
Netflix a incluir uma cota 
de filmes brasileiros em 
seu catálogo. Além do 
Netflix, a HBO GO e Fox 
Play também devem ser 
enquadradas a seguir a re-
gra que está dentro da Lei 
da TV Paga. A informação 

foi divulgada pelo jornal 
Folha de São Paulo na 
última quinta-feira (29). 
De acordo com a ma-
téria, a Ancine quer re-
gularizar o conteúdo 
nacional dentro da pro-
gramação desses serviços. 
Caso a ideia siga adiante, 
pelo menos 30% dos filmes 
nos catálogos de serviços 
sob demanda online de-

vem ser brasileiros. A jus-
tificativa é beneficiar a pro-
dução audivisual do país. 
Atualmente, o catálogo 
da versão brasileira do 
Netflix oferece 3.998 ví-
deos, sendo que há 189 
produções nacionais. 
Se a regra da Ancine foi 
aplicada, a Netflix terá 
que dispor de mais de 
1.000 vídeos nacionais.

Dia 15/02 (Domingo)
15h – Bloco do Barbosa
17h – Banda Estação Folia
19h – Bloco do Erê
20h – Bloco do Tremembão
22h – Banda Bala

Dia 16/02 (Segunda-feira)
15h – Bloco da Maricota
17h – Banda Estação Folia
19h – Bloco Antes Aki que na UTI
20h – Bloco da Panela
21h – Banda Pralana Folia

Dia 17/02 (Terça-feira)
15h – Bloco Juca Teles
17h – Banda Estação Folia
20h – Bloco do Velório
21h – Banda Bala

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Tremembé através da Secretaria de Turismo,

Cultura e Esportes divulgam a
Programação Oficial do Novo Carnaval de Tremembé 2015
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, 
encarregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sen-
sação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para 
combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. 
Ela adapta as condições do ambiente de vida antiguíssimas leis da fisiologia e bioquí-
mica humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou 
duas porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para 
manter sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jo-
vem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os 
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma dimi-
nuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O obje-
tivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante 
a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O 
sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.

Humor 

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito riso, mui-
tos doces gostosos e, de repente, alguém, com um copo cheio de bebida na mão quis 
brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olha triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito tra-
balho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou atender 
porque estou evitando falar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe seu recado 
que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que essa certa pes-
soa é você... Obrigado.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante e 
pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo, a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens   

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imedia-
tos, é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os 
projetos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxer-
gar alguma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o 
mesmo roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade. 
Pode ser que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um 
desânimo passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à sensação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais impor-
tante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam 
as funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não fun-
cionavam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimento o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião: “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Uma boa idéia é um pensamento que ficou de pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
O homem é o único animal que faz bagunças. 
Espero que o meu silêncio fale por mim.
A utopia de hoje é a realidade de amanhã

Última semana de
inscrições para o

9º Concurso de Marchinhas 
de Quiririm em Taubaté

Até o dia 05 fevereiro, 
sexta-feira, a Prefeitura 
de Taubaté realiza as ins-
crições para a 9ª Edição 
do Concurso de Marchi-
nhas de Quiririm. O Con-
curso acontece de 10 a 12 
de fevereiro, a partir das 
19h, no Palco de Even-
tos Sálvio Telmo Suzano, 
localizado à Rua Coro-
nel Marcondes de Matos, 
no Distrito de Quiririm. 
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas das 
8h às 12h e das 14h às 17h 
na Secretaria de Turismo e 
Cultura, que fica no Centro 
Cultural Antônio Mendes 
da Silva (Toninho Men-
des), na Praça Coronel Vi-
toriano, nº 01, no Centro. 
Cada autor, incluindo par-
cerias, poderá inscrever 
até duas canções inéditas e 
originais. Será necessário 

o preenchimento de uma 
ficha de inscrição para 
cada música. A pessoa res-
ponsável pela inscrição de-
verá ser o autor ou um dos 
autores da música. Além 
da ficha, deve ser entre-
gue a seguinte documen-
tação: cópia do RG, CPF, 
INSS ou PIS ou PASEP 
ou NIT do responsável 
pela inscrição, Certidão 
Negativa de Débito junto 
ao município de Taubaté, 
dois CDs com gravação 
da música inscrita e 12 
cópias da letra da músi-
ca cifrada. O concurso – 
Dos trabalhos inscritos 
serão pré-selecionadas 
20 músicas. Nos dias 10 
e 11 de fevereiro aconte-
cem as eliminatórias com 
a apresentação de 10 can-
ções por dia. Dessa fase 
serão eleitas 10 marchi-

nhas para a etapa final, no 
dia 12 de fevereiro. No 
processo de seleção das 
marchinhas concorrentes 
serão considerados, em to-
das as etapas, os seguintes 
quesitos: letra, melodia, 
interpretação e ritmo. A 
premiação será em dinhei-
ro conforme a seguinte 
ordem de classificação:
1º Lugar: R$ 2.500
2º Lugar: R$ 2.000
3º Lugar: R$ 1.500
Melhor intéprete: R$ 500 
Os três primeiros colo-
cados também receberão 
troféus. Para mais infor-
mações, o telefone da Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura é o (12) 3621-6040. 
O edital completo está 
disponível no site www.
taubate.sp.gov.br. Serviço:
9º Concurso de Mar-
chinhas de Quiririm
Data da inscrição: Até  
05 de fevereiro de 2015
Local: Secretaria de 
Turismo e Cultura
Endereço: Centro Cul-
tural Antônio Mendes 
da Silva (Toninho Men-
des) - Praça Coronel Vi-
toriano, nº 01 - Centro
Horário: de segunda a 
sexta-feira das 08h às 
12h e das 14h às 17h 
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Sebrae Móvel atende
empresários de Cunha a

partir desta semana

Petrobras lança Programa
de Estágio 2015

UNITAU começa inscrições para 
bolsas de estudos em 2015

Inpe registra 98 mortes
por raios em 2014

O Sebrae Móvel estará na 
cidade de Cunha a partir 
da próxima segunda-feira 
(2/2), com atendimento 
gratuito a empresários e 
pessoas interessadas em 
abrir o próprio negócio. A 
ação é uma iniciativa do 
Sebrae-SP, com o objetivo 
de estimular o empreende-
dorismo nos municípios 
do interior do Estado. No 
veículo, os analistas do 

A Petrobras lançou nesta 
quinta-feira (29) o Pro-
grama de Estágio 2015. 
O edital do processo de 
recrutamento e seleção 
está disponível no site da 
Petrobrás. O processo ofe-
rece vagas para cadastro 
de reserva em diversas 
formações de nível médio, 
técnico e superior. Ao todo 
as vagas contemplam 45 
cidades de 17 estados. Na 
região, as cidades de São 
José dos Campos e Cara-
guatatuba terão vagas. Os 
estudantes poderão se ins-
crever, entre os dias 3 e 26 
de fevereiro, para até três 
vagas, indicando a ordem 
de prioridade, da mais prio-
ritária para a menos priori-
tária. Seleção e contratação
O processo de recrutamen-
to e seleção será executado 
em conjunto com o Centro 
de Integração Empresa 
Escola (CIEE) e realizado 
em duas etapas de caráter 
seletivo, eliminatório e 
classificatório. A primeira 

A UNITAU (Universidade 
de Taubaté) já disponibili-
za os estudantes as inscri-
ções para bolsas de estudos 
2015. Serão disponibiliza-
das quatro modalidades de 
bolsas: Bolsa Estágio In-
terno, Familiar, Fidelida-
de e Atleta. Para candida-
tar-se, o aluno deve estar 
regularmente matriculado 
em um dos cursos de gra-
duação presencial, estar 
em dia com as mensalida-
des e não ser contemplado 
pelo FIES (Fundo de Fi-
nanciamento ao Estudante 

Um levantamento rea-
lizado pelo INPE (Ins-
tituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais) e pelo 
Grupo de Eletricida-
de Atmosférica (Elat) 
apontou que 98 pessoas 
morreram vítimas de raios 
no Brasil em 2014, uma 
a menos do que o núme-
ro registrado em 2013.  O 
número foi baseado em 
informações da impren-
sa, da Defesa Civil e do 
Ministério da Saúde. A 

Sebrae-SP farão atendi-
mentos individuais gratui-
tos sobre temas relaciona-
dos à gestão de negócios, 
como planejamento, fi-
nanças, produção, marke-
ting, recursos humanos e 
formalização. Os interes-
sados ainda poderão obter 
detalhes sobre os produ-
tos e serviços oferecidos 
pelo Sebrae-SP, além da 
programação de pales-

etapa será realizada online 
e composta da análise de 
pré-requisitos e avaliação 
de conhecimentos bási-
cos. Os inscritos deverão 
fazer uma prova online 
nos dias 28 de fevereiro e 
1º de março. A avaliação 
será composta de 60 ques-
tões objetivas, sendo 20 
de Língua Portuguesa, 20 
de Raciocínio Lógico e 20 
de Conhecimentos Gerais. 
Os resultados desta etapa 
estarão disponíveis no dia 
9 de março. Já a segun-
da etapa será presencial 
e composta de entrevista 
para avaliação de conheci-
mentos específicos e habi-
lidades. De acordo com a 
conveniência e a necessi-
dade da Petrobras, os can-
didatos poderão, durante 
a vigência do processo de 
seleção e recrutamento, 
ser convocados para esta 
etapa, observada a clas-
sificação obtida na prova 
online e a prioridade in-
dicada pelo candidato na 

do Ensino Superior). Para 
concorrer a Bolsa Está-
gio Interno, o aluno pre-
cisa realizar a inscrição 
a partir do dia 2 de feve-
reiro. Na Universidade, 
ele participará de diversas 
atividades para o seu de-
senvolvimento profissio-
nal. Pela Bolsa Atleta, os 
alunos devem ser atletas 
confederados e competi-
rem profissionalmente.  A 
Bolsa Familiar é exclusiva 
para os estudantes que têm 
um ou mais membros da 
família (irmão, pai, mãe, 

maior parte das mortes por 
raios aconteceu em São 
Paulo, 17 mortes, segui-
do do Maranhão com 16 
registros, Piauí com 7 re-
gistros, Amazonas com 6 
e Pará, também 6 mortos. 
Os números de São Paulo 
se destacam pelas mortes 
que ocorreram no segundo 
semestre do ano passado. 
Em 7 de novembro, três 
moradores de rua foram 
vítimas de raio e em 29 de 
dezembro quatro banhis-

tras, oficinas e consulto-
rias gratuitas do Escritório 
Regional da entidade em 
Guaratinguetá. O Sebrae 
Móvel ficará estacionado 
na Praça Cônego Siquei-
ra, no Centro, de segunda 
a quinta-feira, das 10h às 
16h. A ação tem o apoio 
da Prefeitura Municiapal. 
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (12) 3132-6777.

inscrição. As convocações 
para a segunda etapa se-
rão realizadas pelo CIEE 
por e-mail e/ou contato 
telefônico. Os candidatos 
convocados e aprovados 
para as entrevistas serão 
encaminhados para a reali-
zação do exame admissio-
nal. Carga horária e bolsas
A carga horária do está-
gio poderá ser de 20 ou 
30 horas semanais (con-
dicionado aos requisitos 
dispostos em cada vaga). 
Os estágios de 40 horas 
semanais serão permiti-
dos exclusivamente para 
estudantes matriculados 
em cursos que alternem 
aulas teóricas e práticas, 
nos períodos em que não 
estão programadas aulas 
presenciais, desde que es-
teja previsto no projeto 
pedagógico do curso e da 
instituição de ensino. Os 
candidatos podem obter 
mais informações junto ao 
CIEE pelo e-mail petro-
bras2015@cieerj.org.br.

filho ou cônjuge) matri-
culados em um dos cursos 
presenciais da UNITAU. 
Já a Bolsa Fidelidade é um 
benefício destinado aos 
alunos egressos da Esco-
la de Aplicação Dr. José 
Alfredo Balbi. O período 
de inscrições para as mo-
dalidades Atleta, Familiar 
e Fidelidade é do dia 2 de 
fevereiro a 13 de fevereiro. 
Mais informações no site 
da Instituição ou na Pró
-reitoria Estudantil (PRE) 
pelos telefones (12) 3625-
4216 ou (12) 3625-4180.

tas, sendo dois moradores 
de São José dos Campos, 
morreram atingidos por 
descarga atmosférica em 
Praia Grande, litoral sul. 
As cidades que tive-
ram maior número de 
vítimas em 2014 fo-
ram: São Paulo (5), 
Praia Grande (4), Pauini, 
no Amazonas (2), Wa-
nderley, na Bahia (2), e 
Igarapé Grande, no Mara-
nhão (2). Entre as vítimas, 
56% viviam na zona rural.

Taubaté recebe até a
próxima sexta-feira as
inscrições da Corte de 

Momo do Carnaval 2015

A Prefeitura de Taubaté 
recebe até a próxima sex-
ta-feira, dia 05 de feve-
reiro, as inscrições para a 
eleição da Corte de Momo 
do Carnaval 2015. A dis-
puta vai acontecer no dia 
07 de fevereiro, às 20 ho-
ras, no Palco de Eventos 
Sálvio Telmo Suzano na 
Rua Coronel Marcondes 
de Matos, no Distrito de 
Quiririm. Na ocasião se-
rão eleitos o Rei Momo, 
a Rainha, a Primeira Prin-
cesa e a Segunda Princesa. 
As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas das 8h 
às 12h e das 14h às 17h na 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, que fica no Centro 
Cultural Antônio Mendes 
da Silva (Toninho Men-

des), à Praça Coronel Vi-
toriano, nº 01, no Centro. 
Podem participar candi-
datos e candidatas a partir 
dos 18 anos. Os candida-
tos deverão comparecer 
pessoalmente para preen-
cher uma ficha de inscri-
ção e entregar os seguintes 
documentos: cópia do RG, 
CPF, INSS, PIS, PASEP ou 
NIT, 01 foto 3x4, cópia do 
comprovante de residência 
em nome próprio ou em 
nome dos pais atestando 
que o concorrente reside 
no município de Taubaté e 
Certidão Negativa de Dé-
bito junto ao município. 
A eleição – No dia 07 de 
fevereiro os candidatos 
irão apresentar uma co-
reografia em conjunto e, 

em seguida, apresentações 
solo. Para o julgamento 
serão considerados os se-
guintes quesitos: samba no 
pé, ter domínio da dança, 
simpatia, desembaraço, 
simpatia, criatividade boa 
dicção e desenvoltura nas 
respostas que serão dadas 
ao apresentador durante 
a entrevista no palco. A 
corte eleita receberá, além 
dos troféus, a seguinte 
premiação em dinheiro:
- Rei Momo e Rai-
nha: R$ 3.500 cada
- Primeira Prin-
cesa: R$ 3.000
- Segunda Princesa: R$ 
2.500 O mandato da Cor-
te de Momo do Carnaval 
2015 tem início no dia da 
eleição e término no dia 
em que for eleita a Corte de 
Momo do Carnaval 2016. 
Os eleitos deverão cumprir 
agenda de compromissos 
definida pela Comissão 
de Carnaval.   Para mais 
informações, o telefone 
da Secretaria de Turismo 
e Cultura é o (12) 3621-
6040. O edital comple-
to está disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br. 
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Para a LBV, educar
alimenta o futuro!

Centro Cultural em 
Taubaté abre inscrições 
para aulas gratuitas de 
teatro para iniciantes

Prefeitura de Campos 
do Jordão assume o 
Hospital São Paulo

Iniciativa beneficia crian-
ças e adolescentes de fa-
mílias de baixa renda . 
Com o tema “Proteger 
a infância é acreditar no 
futuro”, a Legião da Boa 
Vontade (LBV), inicia em 
5 de janeiro, a edição 2015 
de sua Campanha Criança 
Nota 10. A iniciativa que 
contribui para a manuten-
ção dos programas socioa-
ssistenciais que desenvol-
ve em todo o Brasil, visa 
mobilizar a sociedade e os 
meios de comunicação em 
prol do incentivo ao pro-
tagonismo infantojuvenil, 
da proteção dos direitos 
de crianças e adolescentes 
de famílias em situação de 
vulnerabilidade social e 
ao combate à exploração 
e ao trabalho infantil.  Os 
beneficiados são os estu-
dantes das unidades edu-
cacionais da Legião da 
Boa Vontade em Belém/
PA, Curitiba/PR, Rio de 
Janeiro/RJ, São Paulo/SP 
e Taguatinga/DF, além das 
crianças e adolescentes de 
6 a 17 anos que participam 
dos programas Criança: 
Futuro no Presente! e Jo-
vem: Futuro no Presente!, 
promovidos nos Centros 
Comunitários de Assistên-
cia Social da Instituição, 
localizados em dezenas 
de cidades brasileiras. A 

O Centro Cultural Antônio 
Mendes da Silva (Toninho 
Mendes), em Taubaté, re-
cebe entre os dias 2 e 6 de 
fevereiro inscrições para 
aulas gratuitas de teatro 
para iniciantes, ministrada 
pelo instrutor Gilson Sil-
va. As inscrições devem 
ser feitas pessoalmente, 
das 08h às 12h e das 13h 
às 17h, na sede do Cen-
tro Cultural. As aulas tem 

O prefeito Fred Guido-
ni, requisitou o hospital 
da Fundação São Paulo 
Apóstolo, bem como to-
dos os seus bens móveis 
e imóveis e vai assumir a 
sua gestão.  Com a requisi-
ção do hospital, a Prefeitu-
ra volta a oferecer interna-
ções clínicas, paralisadas 
no dia 23 de janeiro e vai 
aumentar imediatamente 
as vagas no SUS retoman-
do o serviço que deixou de 
ser prestado desde outu-
bro, passado. A Prefeitura 
assume também a materni-
dade.  O decreto, que ga-
rante a ação de requisição, 
passa a vigorar a partir do 
dia 29 de janeiro.  Com 
este ato oficial, a Prefeitura 
poderá contratar mais fun-
cionários e fazer compras 
emergenciais de medica-
mentos e equipamentos 
para atender com qualida-
de e eficiência, os pacien-
tes de Campos do Jordão.  
O prefeito irá nomear um 
conselho de gestão para o 
controle do Hospital São 
Paulo e seus membros te-
rão 90 dias (prorrogáveis 
por mais 90) para auditar 
as contas da instituição, 
juntamente com a Dire-
ção Regional de Saúde de 
Taubaté.  Os balanços e 
prestação de contas serão 
publicados, mensalmente.  
“Nós fizemos todo o possí-
vel para ajudar o hospital. 
Ampliamos o convênio, 
buscamos recursos extras, 
mas nada foi suficiente. 
Diante disso, o que precisa 
prevalecer é a necessidade 
da população. A Prefeitura 
tem um papel a cumprir e 
é isso o que estamos fa-
zendo”, disse o Prefeito 
Fred Guidoni.  A decisão 
põe fim às constantes ame-
aças de fechamento e a má 

campanha também favore-
ce os participantes da EJA 
— Educação de Jovens e 
Adultos (São Paulo/SP) 
— e do Projeto de Apoio 
a Ex-alunos, na cidade de 
Curitiba/PR e beneficia 
ainda, estudantes atendi-
dos por organizações par-
ceiras da LBV. Com essa 
ação, a LBV amplia o tra-
balho de suas unidades de 
atendimento em que é ofe-
recido o apoio necessário 
para que crianças e ado-
lescentes possam aprender 
mais e desenvolver habi-
lidades, longe das ruas ou 
do isolamento. A campa-
nha entregará nos meses 
de janeiro e fevereiro 17 
mil kits de material esco-
lar e pedagógico, além de 
30 mil conjuntos de uni-
formes. A ajuda serve de 
motivação para as crian-
ças e adolescentes pros-
seguirem com os estudos, 
além de representar um 
importante apoio aos pais 
que não têm recursos para 
adquirir o material escolar. 
Os kits são compostos de 
acordo com a faixa etária 
dos estudantes. Entre os 
diversos itens, há estojo, 
lápis preto e de cor, cane-
tas, apontador, borrachas, 
tesoura, tubos de cola, 
tinta guache, cadernos, 
mochila, régua, dicioná-

início dia 09 de fevereiro 
e serão abertas cinco tur-
mas: 12 vagas para crian-
ças de 07 a 11 anos com 
aulas às terças e quintas-
feiras das 9h às 9h50 e 
segundas e quartas-feiras 
das 14h30 às 15h20; 21 
vagas para adolescentes e 
adultos às terças e quintas-
feiras das 10h10 às 11h e 
segundas e quartas-feiras 
das 15h40 às 16h30; 21 

gerência da instituição na 
administração dos recur-
sos do convênio assinado 
com a Prefeitura e leva em 
conta a notificação feita ao 
município pelo Hospital, 
no dia 22 de janeiro, de 
que diante das dificulda-
des financeiras enfrenta-
das e da falta de médicos, 
paralisava o atendimento 
clínico e internações, ame-
açando fechar a materni-
dade. Em descumprimen-
to ao contrato, o hospital, 
desde outubro já não fazia 
mais consultas nem exa-
mes.  HOSPITAL RECE-
BEU MAIS E ATENDEU 
MENOS  A Direção Re-
gional de Saúde entregou 
ao Prefeito uma planilha 
atualizada do atendimento 
feito pelo hospital e o seu 
custo. De acordo com os 
números apresentados, o 
Hospital São Paulo, fez, 
em 2014, menos atendi-
mentos que em 2012, em-
bora o convênio com a ins-
tituição fosse quatro vezes 
maior. E não foi por falta 
de dinheiro que os atendi-
mentos não foram feitos. 
Somente a Prefeitura, que 
anteriormente pagava à 
instituição com verba pró-
pria, apenas R$ 720 mil ao 
ano, em 2014, pagou R$ 
2.446.767,84;.  Somando 
o que a Prefeitura e o SUS 
pagaram ao Hospital, no 
ano passado, o HSP rece-
beu R$ 5.446.595,29. Sem 
contar verbas do Governo 
do Estado, que vão direto 
para o hospital, emendas 
parlamentares e o é que 
é pago por particulares e 
pelo convênio da UNI-
MED.  Segundo documen-
to da Secretaria de Estado 
de Saúde, com base nas 
informações prestadas 
pelo próprio Hospital São 

rio da língua portuguesa 
(com a nova ortografia) e 
de inglês. Educar com Es-
piritualidade Ecumênica
A base e o diferencial de 
todas as ações socioassis-
tenciais e educativas da 
LBV são a Pedagogia do 
Afeto e a Pedagogia do 
Cidadão Ecumênico, que 
conceituam a linha educa-
cional da Instituição apli-
cada com sucesso em suas 
unidades de atendimento. 
Essa proposta, criada pelo 
educador Paiva Netto, leva 
em conta o sentimento do 
indivíduo sem perder de 
vista uma formação inte-
lectual de excelência. Essa 
abordagem se fundamen-
ta no desenvolvimento 
integral do ser humano, 
uma vez que o contempla 
em suas dimensões física, 
psicológica, espiritual e 
social. Com isso, educan-
dos e demais atendidos em 
diversificados programas 
são incentivados a desen-
volver e reconhecer seus 
valores e talentos. Am-
biente livre de violência 
e índice zero de evasão 
escolar estão entre os re-
sultados da linha pedagó-
gica da Instituição. Para 
saber mais sobre a LBV, 
acesse o site www.
lbv.org ou ligue para 
0800 055 50 99.

vagas para adolescentes 
acima de 16 anos e adul-
tos às quartas-feiras das 
19h às 20h30. Crianças e 
adolescentes devem estar 
acompanhados ou com 
autorização dos respon-
sáveis. Durante as aulas 
serão realizados jogos tea-
trais de improvisação com 
o objetivo de desinibir e 
fazer com que os alunos 
aprendam a falar em pú-
blico. Vão ser abordados 
também temas como a im-
portância da voz e técnicas 
para desenrolar palavras 
e textos, bate-papo sobre 
autores e textos teatrais 
brasileiros e estrangeiros 
e a história do teatro no 
mundo.  O Centro Cultural 
Antônio Mendes da Sil-
va fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 01, no Centro.

Paulo, o custo dos proce-
dimentos realizados pelo 
Hospital em  2014, para 
atender o SUS, foi de 
R$ 1.542.590,41, quan-
do o repasse foi de R$ 
5.446.595,29, como já 
mencionado.  “Desde ou-
tubro do ano passado es-
tamos pedindo a prestação 
de contas da Instituição. 
Agora, com a apresenta-
ção oficial da Secretaria, 
não restam dúvidas, que 
os problemas no Hospital, 
não se devem à falta de 
recursos financeiros. Pelo 
contrário. Nada justifica o 
atraso no pagamento dos 
funcionários e nem a falta 
de atendimento à popula-
ção”, disse o Prefeito.  O 
prefeito tomou a decisão 
de intervir na administra-
ção do hospital, após uma 
série de reuniões com o 
governo do Estado, com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde e com a Direção 
Regional de Saúde, com 
sede em Taubaté, que se 
prontificaram a ajudar a 
cidade, nesta nova fase da 
saúde municipal.   PRO-
BLEMA NO HOSPITAL 
SÃO PAULO É ANTIGO 
Esta não é a primeira vez 
que o Hospital São Paulo 
ameaçou parar o atendi-
mento pelo SUS. Em mar-
ço de 2012, também houve 
ameaça de paralisação do 
atendimento ambulatorial, 
que foi contornado pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde, através da Direção 
Regional de Taubaté.  No 
final de outubro de 2014, 
o Hospital São Paulo, tam-
bém notificou a paralisa-
ção, depois de uma gre-
ve de funcionários. Para 
evitar que a população 
ficasse sem atendimento, 
a Prefeitura solicitou aju-
da ao governo do Estado, 
que liberou R$ 350 mil, 
a fundo perdido, quantia 
solicitada pela entidade 
para pagar os médicos em 
atraso. O Estado também 
autorizou que emendas 
parlamentares destina-
das a obras e aquisição 
de equipamentos fossem 
transformadas em verbas 
de custeio. O processo de 
liberação está em curso.

MEC divulga resultado
da primeira chamada

do ProUni
O Ministério da Edu-
cação (MEC) divulga 
hoje (2) o resultado da 
primeira chamada do 
Programa Universida-
de para Todos (ProUni). 
As informações estarão 
na página do programa. 
Também a partir de hoje, 
os candidatos seleciona-
dos devem comparecer às 
instituições de ensino e 
comprovar as informações 
prestadas na hora da ins-
crição. O programa ofere-
ce bolsas no ensino supe-
rior privado com base nas 

notas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
Este ano, são ofertadas 
213.113 bolsas – 135.616 
integrais e 77.497 parciais. 
As bolsas são para 30.549 
cursos, em 1.117 institui-
ções de ensino superior 
privadas. Os selecionados 
deverão comparecer às 
instituições até o dia 9 de 
fevereiro. Entre os docu-
mentos a serem apresenta-
dos estão: de identificação, 
comprovante de residên-
cia, comprovante de ren-
dimento e comprovante 

de conclusão do ensino 
médio. A lista completa 
está na pagina do ProUni. 
No dia 19 será divulga-
do o resultado da segun-
da chamada. Aqueles que 
não forem selecionados 
poderão participar da lis-
ta de espera nos dias 2 e 
3 de março. Segundo ba-
lanço parcial do MEC, até 
poucas horas antes do fim 
do prazo de inscrição o 
programa registrava mais 
de 1,4 milhão de inscri-
tos, número que superou 
o total do ano passado.


