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A GAzetA dos Municípios

Governo aprova
aumento da mistura de 

etanol na gasolina

Trabalho preventivo 
ameniza problema com 

a chuva em Ubatuba

CCR NovaDutra
repassa R$25 milhões 
de ISS para municípios 

do Vale do Paraíba

O Ministério da Casa Civil 
e representantes do setor 
sucroalcoleiro acertaram a 
proposta para aumentar de 
25% para 27% a adição de 
etanol anidro na gasolina 
comum. A informação foi 
divulgada nesta segunda-
feira (2) pela União da In-
dústria da Cana-de-Acuçar 
(Unica).  A mudança deve 
passar a valer a partir de 
15 de fevereiro. De acordo 
com a presidente do Uni-
ca, Elizabeth Farina, a pro-

Instalação de pluviôme-
tros e limpeza de rios mi-
nimizaram os transtornos 
causados pelas fortes chu-
vas dos últimos dias. Uba-
tuba foi contemplada em 
meados de 2013 com nove 
pluviômetros instalados 
em áreas de riscos de des-
lizamentos.  Os aparelhos 
foram oferecidos pelo Go-
verno Federal e pela Defe-
sa Civil, por intermédio do 
CEMADEN (Centro Na-
cional de Monitoramen-
to e Alertas de Desastres 
Naturais). Instalados nos 
bairros Maranduba, Pere-
quê-Mirim, Ipiranguinha, 
Horto, Pedreira, Fazen-
da, Ubatumirim, Centro e 
Corcovado, os pluviôme-

A CCR NovaDutra foi 
responsável pelo repasse 
de R$25.060,93 milhões 
para as cidades do Vale do 
Paraíba (SP). Trata-se do 
valor de ISSQN (Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza) referente a 5% 
do valor bruto arrecada-
do das praças de pedágios 
instaladas na rodovia. O 
valor total, repassado anu-
almente, é dividido entre 
as cidades proporcional-
mente, conforme a partici-
pação de limite territorial, 
ou seja, de acordo com a 

posta deve ser encaminha-
da pelo ministro da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, 
para a presidente Dilma 
Rousseff nesta terça-feira 
(3). Farina ainda diz que 
os testes realizados sobre 
emissão, consumo e diri-
gibilidade não trouxeram 
mudanças significativas. 
A princípio, será mantido 
o percentual de 25% para 
a gasolina aditivada. A in-
tenção é que, em breve, o 
percentual aumente para 

tros foram fundamentais 
nas últimas 72 horas para 
monitorar a precipitação 
e gerar um alerta sobre o 
grande volume de chuva, 
que poderia ter como con-
sequência deslizamentos e 
enchentes.  Ministrado por 
técnicos do Programa Plu-
viômetros nas Comunida-
des, um curso treinou a po-
pulação das comunidades 
contempladas logo após a 
instalação dos aparelhos 
e as palestras incluíram 
debates sobre o Plano Na-
cional de Gestão de Ris-
cos e Resposta a Desastres 
Naturais, noções básicas 
para a instalação dos equi-
pamentos, noções básicas 
para disponibilização dos 

quilometragem voltada 
para a rodovia. Os recur-
sos são destinados aos mu-
nicípios para melhorias e 
financiamento de projetos. 
Carla Fornasaro, Relações 
Institucionais da CCR No-
vaDutra, reforça a respon-
sabilidade social da Con-
cessionária. “O repasse 
de ISSQN gera um ciclo 
extremamente positivo. 
A CCR NovaDutra presta 
um serviço de qualidade e 
parte da receita arrecadada 
é revertida aos municípios 
em forma de recursos pelo 

27,5% para as gasolinas 
comum e a premium. Ain-
da é preciso concluir testes 
para adotar os 27,5% nos 
dois tipos de combustí-
vel. Conforme a presi-
denta da Unica, a expec-
tativa é que o percentual 
de 27% de etanol na ga-
solina comum gere uma 
demanda de mais 1 bi-
lhão de litros por ano. Ela 
afirmou que o setor tem 
capacidade para atender 
ao aumento na demanda.

dados pluviométricos e ar-
ticulação comunitária para 
a percepção de riscos. Se-
gundo a equipe da Defesa 
Civil, o treinamento surtiu 
o efeito desejado e a po-
pulação colaborou para o 
monitoramento. De acor-
do com os dados, foram 
mais 200 mm de chuva 
em Ubatuba nas últimas 
96 horas.  Outro fator fun-
damental para minimizar 
os transtornos causados 
pelas fortes chuvas dos 
últimos dias foi a limpeza 
dos rios que cortam a ci-
dade, executadas em par-
ceria entre as Secretarias 
de Meio Ambiente e de 
Infraestrutura e a Defesa 
Civil desde o ano passado.

imposto. Todas as cidades 
lindeiras à rodovia rece-
bem a alíquota máxima 
do ISSQN, com isso, a via 
Dutra contribui para o seu 
desenvolvimento e cres-
cimento”, comenta Carla. 
Além do repasse de ISS-
QN, a CCR NovaDutra 
é comprometida desde o 
início da concessão, em 
desenvolver e levar pro-
jetos ambientais, educa-
tivos e de saúde e apóia 
diversos projetos esporti-
vos e culturais nas cida-
des lindeiras à rodovia.

Secretaria de Turismo 
prepara cadastro de 
profissionais para

atuação em eventos

Cadastrados concorrem 
às vagas disponíveis nos 
eventos e podem partici-
par de capacitações em 
oficinas, cursos e treina-
mentos A Secretaria de 
Turismo da Prefeitura de 
Ubatuba vai formar um 
banco de profissionais 
para atuarem nos even-
tos do calendário Viva 

Ubatuba 2015.  Você que 
tem interesse em contri-
buir com sua formação 
ou capacitação faça seu 
cadastro no link - http://
goo.gl/forms/wOZjdgllyq 
Os cadastrados con-
correrão as vagas dis-
poníveis nos eventos e 
poderão participar de ca-
pacitações em oficinas, 

cursos e treinamentos, 
tudo de acordo com a na-
tureza de cada evento. 
Para mais informações, 
visite o Centro de Infor-
mações Turísticas, na 
avenida Iperoig, 214, 
Centro, ou entre em con-
tato pelo telefone (0xx12) 
3833-9123 e email 
cit@ubatuba.sp.gov.br
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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

Os gatos conseguem enxergar com pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura cha-
mada região tapetal, composta de células especiais que provocam a dupla estimulação 
dos cones e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas, localizadas na 
coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como um espelho. A luz atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes 
uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por eles estimulando-os no-
vamente.
***
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil com as alturas desenvolveram 
de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos 
pode mudar com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver 
claramente mais perto ou mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tives-
sem combinadas as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes maior que 
a dos humanos e a coruja tem a propriedade de enxergar dez vezes mais no escuro.
***
As lagartas e insetos se parecem com o ambiente por codificação genética exata das 
formas, cores e texturas dos animais que se igualam com seus ambientes naturais. 
Esses genes aparecem nas espécies por mutação e sofre seleção natural, isso é, em 
um dado momento do processo evolutivo surge inseto ou lagarta com características 
semelhantes ao ambiente e seus descendentes têm maiores chances de sobreviverem, 
isto acontece porque os predadores do animal não conseguem vê-los e não podem 
comê-los.

Humor 

O ex-presidente conversava com a ex-primeira dama sobre a gripe aviária:
- Eu to ficando preocupado com essa tal gripe aviária.
- Ué! Mas por quê?
- É que eu não vou poder mais saborear um franguinho e eu adoro.
- Calma meu bem! Dizem que essa gripe só dá na Ásia.
- Ta vendo só? Bem na parte do frango que eu mais gosto de comer!
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu José, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está cheia 
de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque lá ta cheio de pulgas...
***
O caipira pergunta para o sobrinho da cidade:
- Ô fio! Mi mata uma curiosidade minha! É verdadi qui essa tal lei da gravidadi é qui 
dêxa as pessoa em pé nu chão?
- Sim tio! Se não fosse a lei da gravidade, nós flutuaríamos no espaço.
E o caipira, colando a cabeça:
- Agora mi ixplica outra coisa... Cumo é qui tudu mundo fazia antis dessa tal de lei ser 
aprovada?
***
Os presos estavam no pátio de uma grande penitenciária no interior de Minas Gerais, 
quando ouvem a diretora no alto falante:
- Tenção cambada di vagabundus! Chega di moleza! Queru tudumundu vassôra nas 
mão limpandesse chiquêro que ocês mora. Queru tudim bem limpim módique aminhã 
nóis vai recebê us deputadus i toda cumitiva!
Um dos presos comenta com o colega ao lado:
- Tequifim prendêro us fios da mãi!

Mensagens

Não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a 
esperança e o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sa-
dios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Dê ao seu 
coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e 
as pessoas trabalharão para seu benefício. Abra um sorriso. Faça uma imagem positiva 
de sua vida e vencerás. O dia da vitória está acontecendo dentro de você.
***
Às vezes é preciso esquecer um pouco a pressa e prestar mais atenção em todas as 
direções ao longo do caminho. A pressa cega os olhos e deixamos de observar todas as 
coisas boas e belas que acontecem ao nosso redor. Às vezes o que precisamos está tão 
próximo. Passamos, olhamos, mas não enxergamos. Não basta apenas olhar. É preciso 
saber olhar com os olhos, enxergar com a alma e apreciar com o coração.
***
Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são os melho-
res que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se você encontra uma 
pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as Leis da Reencarnação 
lhe traz ao trabalho de burilamento próprio. As pessoas que nos compreendem são 
bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não 
nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendemos 
a compreender. Recordemos: nos campos da convivência é preciso saber suportar os 
outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu 
caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca 
diga que a amizade não existe, qual nos acontece, cada amigo nosso tem a suas limita-
ções e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você acredita que 
fraqueza rude pode ajudar a alguém, observe o que ocorre com planta a que você atira 
água fervente. Abençoamos se quisermos ser abençoados.

Pensamentos

A audácia cresce com o medo dos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
Não procure o bem estar sem que se esforces para estar bem.
Tudo na vida é uma questão de mera interpretação;
O amor é igual ao pirulito, começa no doce e acaba no palito.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.

Chuva coloca Ubatuba em alerta

Unitau lança curso
rápido de Gestão Pública

Centro de Monitoramen-
to e Alertas de Desastres 
Naturais alterou de Mo-
derado para Alto aler-
ta sobre riscos de inun-
dações e deslizamentos 
nas próximas 24 horas. 
O Centro de Monitora-
mento e Alertas de De-
sastres Naturais alterou 
de Moderado para Alto o 
alerta sobre os riscos de 
inundação em Ubatuba 
nas próximas 24 horas.  
Com as condições de alto 
risco de movimentação de 

Os encontros acontecem 
duas vezes por semana, 
às sextas-feiras e sábados 
A Empresa de Pesquisa, 
Tecnologia e Serviços da 
Universidade de Taubaté 
(EPTS) está com inscri-
ções abertas para um novo 
curso, de Gestão Públi-
ca, que tem como públi-
co alvo gestores públicos 
municipais, gestores de 
empresas que trabalham 
com o setor público e in-
teressados na área. O cur-
so tem como objetivos: 
desenvolver habilidades 
pessoais em planejamen-
to e gestão, desenvolver 
a capacidade de analisar, 
estruturar e sintetizar in-

massas em toda a região, o 
Centro indica grandes pos-
sibilidades de alagamentos 
em função dos rios e cór-
regos que cruzam a área 
urbana do município. O 
documento revela que nas 
últimas 72 horas o muni-
cípio registrou 230 mm 
de chuva, volume previsto 
para mais de um mês neste 
época.  O Cemadem dispo-
nibiliza um link de acesso 
aos boletins atualizados - 
http://riskmanager.mi.gov.
br/monitor/index.php… 

formações relacionadas à 
área de Administração e 
desenvolver visão estraté-
gica. As aulas serão expo-
sitivas, com workshops e 
oficinas, com o propósito 
de desenvolver atitudes 
conscientes e habilida-
des pessoais e profissio-
nais. Para o coordenador, 
Prof. Dr. Hermani de Cas-
tro Júnior, os principais 
objetivos são atualizar os 
conhecimentos de como 
preparar um bom proje-
to e fornecer novas fon-
tes de recursos públicos 
e privados para que no-
vas ações das prefeituras 
possam ser realizadas. 
O curso acontece às sex-

Defesa Civil Até o mo-
mento, a Defesa Civil de 
Ubatuba não registra ne-
nhuma família desabriga-
da ou ocorrência de maior 
gravidade nas comuni-
dades do município.  As 
ações emergências estão 
voltadas a remoção de ár-
vores que caíram sobre 
vias, como nos casos dos 
bairros do Corcovado, Pe-
requê-Mirim e Picinguaba.  
O telefone de emer-
gência da Defesa Ci-
vil de Ubatuba é 199.

tas-feiras, das 19h às 
22h30, e aos sábados, das 
8h às 11h30 e das 13h às 
16h30.  Ao todo, são três 
módulos com a carga ho-
rária de quarenta horas 
cada.   Serão oferecidas 
de 30 a 45 vagas e, para 
participar, é necessário re-
alizar a inscrição no site 
da EPTS (www.epts.com.
br). A taxa é de R$ 400,00 
e, para funcionários de 
prefeituras associadas ao 
Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integra-
do do Vale do Paraíba), 
o valor é de R$ 300,00, 
podendo ser parcela-
do em até quatro vezes 
pelo cartão de crédito.

Taubaté divulga rota de
fiscalização dos radares

móveis nesta semana

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 

buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-
to na cidade. Veja a lista:
02/02 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Campos Elíseos;
03/02 - Av. Joaquim 

Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias.
04/02 - Av. John Fitz-
gerald Kennedy, Jar-
dim das Nações;
05/02 – Av. Marechal 
Arthur da Costa e Sil-
va, bairro Jaboticabeiras;
06/02 - Rua Euclides 
da Cunha, Vila Marli;
07/02 - Av. Dr. Benedi-
to Elias de Souza, bair-
ro Jardim Ana Rosa 
(sentido centro/bairro);
08/02 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês. 
Observações: Os locais de 
fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso pré-
vio. Cada via está sinaliza-
da com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.
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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

UNITAU começa inscrições para 
bolsas de estudos em 2015

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 

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, 

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.

Sebrae Móvel atende
empresários de Cunha

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 

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-

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.


