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São Paulo goleia no 
Martins Pereira

equipes da região
vencem na “Copinha”

Obras na Avenida
Independência

provocam alterações
no trânsito de Taubaté

As equipes da região ven-
ceram logo na primeira 
rodada da 46ª Copa São 
Paulo de Juniores, mas 
o principal destaque da 
rodada foi a presença do 
São Paulo FC no estádio 
Martins Pereira, quando 
goleou o Serrano, da Pa-
raíba pelo placar de 7 a 0. 
As equipes do São José 
dos Campos FC e do EC 
Taubaté, representantes 
da região na 46ª edição 
da Copa São Paulo de Ju-
niores, começaram bem o 
torneio com vitórias sobre 
seus respectivos adversá-
rios. No sábado, o São José 
dos Campos FC derrotou 
o São Raimundo-AM no 
jogo de abertura do grupo 
V. A partida foi realizada 
no estádio Martins Perei-
ra e a equipe do Vale ven-
ceu por 3 a 1. Os gols do 
São José foram marcados 

A Prefeitura de Tauba-
té comunica que, a partir 
desta semana será promo-
vida operação de desvio 
do trânsito na rotatória da 
Avenida Dom Pedro I, 
que dá acesso ao bair-
ro do Barreiro, altura do 
viaduto Independência. 
De acordo com a muni-
cipalidade, as interdições 
serão necessárias para 
que a empresa Comgás 
faça a relocação da esta-
ção redutora de pressão, 
que está sob a rotatória. A 
retirada da tubulação de 
gás atende um pedido da 

por Diego Oliveira (7’), 
Léo Félix (83’), e Arthur 
(88’). Kaio, aos 20’ fez 
o gol dos amazonenses. 
No outro jogo da rodada, 
o São Paulo FC simples-
mente ignorou a equipe 
do Serrano-PB e venceu 
fácil pelo placar de 7 x 0.
A próxima rodada do 
grupo reserva para es-
tra próxima terça-fei-
ra os seguintes jogos:
19h: São José dos Cam-
pos X Serrano-PB
21h: São Raimundo-AM 
X São Paulo (Transmissão 
Sportv) Outro represen-
tante do Vale do Paraíba, 
o EC Taubaté também fez 
a lição de casa no grupo 
P e venceu no seu estádio, 
o “Joaquinzão”, a repre-
sentação do Serrano-BA. 
Sob o comando do técnico 
Renê Hoffmann, o “bur-
rinho” abriu o placar logo 

Prefeitura, para que seja 
dado início a readequação 
e implantação do semáfo-
ro sincronizado neste tre-
cho da avenida. Com isso, 
será removida a rotatória, 
o que deverá dar maior 
fluidez, principal-
mente nos horários de 
maior fluxo de veículos. 
O motorista que segue na 
Avenida Dom Pedro I e 
quiser continuar pela mar-
ginal ou acessar o viaduto, 
deverá fazer o contorno 
pela Rua Lucinda Maria da 
Costa e Rua Natanael de 
Oliveira Vale. Quem seguir 

no começo do jogo, com 
Ninão de cabeça. No en-
tanto, Douglas empatou 
para a equipe baiana no 
final do primeiro tempo. 
De volta para a etapa final, 
e sem perder o contro-
le da partida, os meninos 
do alvizul voltaram a ficar 
na frente do placar, aos 
12, outra vez com Ninão. 
Três minutos depois, Bih 
ampliou para 3 a 1 e, aos 
40 teve consolidada a go-
leada com um gol contra, 
anotado pela zaga baiana. 
Final: Taubaté 4 x 1 Serra-
no-BA No outro jogo do 
grupo, o Vasco da Gama 
derrotou a equipe mi-
neira do Araxá por 2 a 0. 
O grupo P reser-
va para a próxima 
quarta-feira os jogos. 
14h – EC Tauba-
té x Araxá-MG
16h - Vasco x  Serrano-BA

sentido Estrada do Barrei-
ro, também acessa a Rua 
Lucinda Maria da Costa 
e entra a esquerda na Rua 
Mateus Alves Antunes. 
A rotatória será interdi-
tada em meia pista e li-
berada para quem vem 
do viaduto e segue senti-
do bairro do Barreiro ou 
Avenida Dom Pedro I. 
A obra será con-
cluída em 40 dias. 
Os desvios estarão devi-
damente sinalizados, e 
agentes de trânsito esta-
rão em operação para ga-
rantir a fluidez nas vias.

Cálculo do salário
mínimo não mudará

diz Ministro do
Planejamento

O Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e 
Gestão enviou nota à im-
prensa informando que o 
cálculo do salário mínimo 
a partir de 2016 seguirá a 
regra vigente atualmente. 
De acordo com o comu-
nicado, a proposta requer 
um novo projeto de lei, 
que será enviado ao Con-
gresso este ano. A nota 
atribui as informações ao 

novo ministro da pasta, 
Nelson Barbosa. Barbosa 
havia falado a jornalistas 
sobre possível mudan-
ça na regra de cálculo a 
partir do ano que vem. 
“O cálculo do salário mí-
nimo nós vamos enviar 
ao Congresso no mo-
mento oportuno. A re-
gra atual ainda vale para 
2015. Nós vamos pro-
por uma nova regra para 

2016-2019 ao Congres-
so Nacional. Continuará 
a haver aumento real do 
salário mínimo”, disse. 
O ministro deu as declara-
ções em entrevista após re-
ceber o cargo da antecesso-
ra, Miriam Belchior. Para 
este ano, um decreto publi-
cado no fim de dezembro 
fixou o salário mínimo em 
R$ 788. Em 2014, o va-
lor vigente foi R$ 724.
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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

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o 
sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito 
do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a 
derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já 
os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal esta-
ria associado a manifestações do demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar 
sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.
***
A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando têm que per-
manecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco 
tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos por 
uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na parte 
física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É 
bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inúme-
ras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator gené-
tico, pois 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes com o mesmo problema. 
As pessoas que sabem que sofrem da claustrofobia devem evitar estar em locais onde 
possam ser desencadeados esses distúrbios.
***
A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada em 
1816, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade máxima, 
obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma bandeira vermelha 
para alertar os pedestres, a no mínimo 60 metros de distância.

Humor

A loira entra no restaurante, chama o garçom e quando ele se aproxima, ela levanta e 
fala baixinho ao ouvido dele:
- Onde é o banheiro?
E o garçom responde:
- Do outro lado.
A loira se aproxima do outro ouvido do garçom e repete:
- Onde é o banheiro:
***
O cara chega para um amigo e diz:
- A mãe da minha mulher morreu e agora fiquei na dúvida: não sei se vou trabalhar ou 
se vou ao enterro dela. O que você faria?
E o amigo, muito distraído, responde:
- Bem, primeiro a obrigação, o trabalho e depois a diversão...
***
Um louco vai ao administrador do manicômio fazer queixa:
- Venho porque meu companheiro de quarto não me deixa dormir, ele tem complexo 
de motocicleta.
- E o que incomoda é o barulho que ele faz?
- Não senhor, o que me incomoda é o cheiro que sai o escapamento dele.
***
Um turista brasileiro em Las Vegas havia prometido à sua esposa não jogar nos cassi-
nos. Resistiu no primeiro e no segundo dia, mas no terceiro, sucumbiu. Era sexta-feira 
treze, saiu do hotel, sorrateiramente e quando voltou encontrou esposa esperando no 
quarto com a cara de poucos amigos. A mulher ficou assustada ao vê-lo extremamente 
abatido e perguntou:
- O que aconteceu?
- Perdi tudo no jogo.
- Mas eu disse a você pra não jogar, principalmente hoje que é sexta-feira treze, que 
dá um azar danado!
- Ah é! E o cara que ganhou, por acaso ele estava jogando num Sábado de Aleluia? 
Tava?

Mensagens

Não tenha medo de falhar. Você já falhou muitas vezes, embora possa até não se lem-
brar. Você falhou na primeira vez em que tentou andar. Você quase se afogou na pri-
meira vez em que tentou nadar, lembra-se? Preocupe-se com as chances que você 
perde quando nem mesmo tenta fazer.
***
Narudin conversava com um amigo:
- Então, Mullah, nunca pensaste em casamento?
- Muito, respondeu ele. Em minha juventude, resolvi conhecer a mulher perfeita. Atra-
vessei o deserto, estive em Damasco e conheci uma mulher espiritualizada e linda, 
mas ela não sabia nada das coisas do mundo. Continuei a viagem e fui a Isfahan. Lá 
encontrei uma mulher que conhecia o reino da matéria e do espírito, mas não era bo-
nita. Então resolvi ir até o Cairo, onde finalmente, jantei na casa de uma moça bonita, 
religiosa e conhecedora da realidade material.
- E porque não casaste com ela?
- Ah! Meu companheiro! Infelizmente ela também estava procurando um homem per-
feito...
***
Certa noite o mestre encontrou-se com seus discípulos e pediu para que acendessem 
uma fogueira para que pudessem conversar e diz:
- O caminho espiritual é como o fogo que arde adiante de nós. Um homem que deseja 
acendê-lo, tem que se conformar com a fumaça desagradável que torna a respiração 
difícil e arranca lágrimas do rosto. Assim é a recompensa da fé. Entretanto, uma vez o 
fogo aceso a fumaça desaparece e as chamas iluminam tudo ao redor nos dando calor 
e calma.
- E se alguém acendê-lo para nós? Pergunta um dos discípulos. E se alguém nos ajuda 
a evitar a fumaça?
- Se alguém fizer isso, é um falso mestre, que pode levar o fogo para onde tiver vontade 
ou apagá-lo na hora que quiser. E como não ensinou a acendê-lo é capaz de deixar todo 
mundo na escuridão.

Pensamentos

Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Se não sabes escutar, não deve falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cada chato. 

Ocupação de famílias 
predomina no início do 

Verão em Ubatuba

Desde o feriado do Natal 
cidade apresenta índices de 
ocupação da rede hoteleira 
acima da média. De acor-
do com um levantamento 
da Secretaria Municipal de 
Turismo, a presença de fa-
mílias marcou a ocupação 
dos primeiros dez dias de 
Verão em Ubatuba.  Ainda 
segundo os dados, desde o 
feriado do Natal a cidade 
apresenta índices acima da 
média, com praticamente 
todos os leitos disponíveis 
em uso. Segundo os esta-
belecimentos de hospeda-
gem ouvidos de norte a sul 
do município, o perfil mais 
comum de cliente atendi-
do neste início de Verão é 
o familiar: homem, mulher 
e filhos crianças e adoles-
centes.  Para João Corbi-
sier, secretário de Turismo, 
a presença de visitantes 
com estas características 
colaborou para um come-
ço de temporada positivo. 
“As pesquisas feitas pela 
secretaria de Turismo in-
dicam que os estabeleci-
mentos de hospedagem 
tiveram até aqui uma ex-
celente média de ocupa-
ção, com predominância 
de famílias e crianças. 
Além disso, podemos 
identificar que a satisfação 
do turista é positiva. Isso 
nos deixa muito feliz, pois 
mostra uma melhora no 
tipo do turismo em rela-
ção aos outros anos”, diz o 
secretário João Corbisier. 
Réveillon: Centenas de 
milhares de pessoas feste-

jaram a virada do ano em 
um Réveillon que vai fi-
car marcado na história de 
Ubatuba. Viabilizada pela 
Comtur, a queima de fogos 
foi um sucesso não apenas 
na orla central, com a pre-
sença de uma balsa, mas 
também no Perequê-Açu 
e na Maranduba. “A vira-
da de ano foi muito bonita 
com os fogos disparados 
de uma balsa. Este forma-
to garante a presença de 
milhares de pessoas por 
toda orla Central e Ita-
guá. Depois disso, a festa 
na Praça de Eventos foi 
ainda melhor com cerca 
de 50 mil pessoas dan-
çando e cantando ao som 
do Fernando e Fabiano. 
Tudo isso sem ocorrências 
negativas e num clima de 
muita alegria”, comemora 
Candinho, presidente da 
Comtur, destacando ainda 
a atuação do pessoal da 
limpeza coordenado pelo 
secretário Mauro Bezerra. 
“Na madrugada o pesso-
al chegou com máquinas 
para realizar a limpeza da 
praia e da Praça. No dia 
seguinte quem olhou a 
praia não imaginou o tan-
to de gente que passou a 
virada de ano no local”, 
completou Candinho. Sul: 
A Prefeitura de Ubatuba, 
com produção da Fun-
dArt e apoio da COMTUR 
e Secretaria de Turismo, 
realizou mais uma vez na 
virada do ano uma festa 
para os milhares de pre-
sentes na Região Sul de 

Ubatuba, dando as boas 
vindas a 2015 com grande 
queima de fogos e mui-
ta música com os shows 
de Divino Sununga Trio 
e o Grupo Juventude do 
Samba. De acordo com 
Marcelo Cabral, comer-
ciante local, “estes dois 
anos foram diferentes pois 
a região nunca tinha tido 
apoio da Prefeitura e tudo 
era feito por nós. Com a 
parceria da Prefeitura con-
seguimos melhorar mui-
to nossa festa e a queima 
de fogos, que já virou re-
ferência e agora é moda 
vir para a Maranduba, 
que é a porta de entrada 
de Ubatuba”. Para a pre-
sidenta da Fundart, Cris-
tina Prochaska, a festa 
deste ano ainda teve uma 
inovação positiva. “O di-
ferencial foi aproximar o 
público do palco e colo-
cá-lo na areia, dando mais 
espaço para a população 
de turistas e moradores 
festejarem o início de um 
novo ano, literalmente 
com pé na areia. Segun-
do a PM local, não houve 
nenhum incidente nem ne-
cessidade de intervenção. 
O que notamos foi a gran-
de concentração de fa-
mílias vindas de todos os 
cantos, principalmente do 
Vale e Minas Gerais. Fi-
zemos muitas brincadei-
ras no palco e as crianças 
participaram ativamente 
dos concursos de dança, 
fazendo com que todas as 
famílias vibrassem muito”.
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Encontro de Grupos
Folclóricos abre o ano em 

Pindamonhangaba
O ano de 2015 começa 
com muita cultura em Pin-
damonhangaba. No dia 
4 de janeiro, às 9 horas, 
a Praça Monsenhor Mar-
condes receberá o Encon-
tro de Grupos Folclóricos. 
Organizado pela Prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura e 
Departamento de Cultura, 
o Encontro reunirá folia 
de reis, congo, capoeira 
e moçambique, em frente 
ao tradicional presépio na 
cascata. Participarão do 

primeiro evento do ano, 
o grupo de Folia de Reis 
do Sr. Gonçalves, a As-
sociação de Capoeira Pé 
na Ginga, o Grupo Capo-
eira Vida e a 1ª Escola de 
Congo de São Benedito do 
Erê (de Tremembé), que 
realizará o espetáculo “O 
Sopro do Divino”. Pelo 
segundo ano consecutivo, 
o Encontro de Grupos Fol-
clóricos será realizado no 
período da manhã. “Es-
tamos trabalhando neste 
evento desde novembro, 

e o encontro retorna por 
mais um ano na parte da 
manhã, o que deu muito 
certo no ano passado, com 
grande participação do pú-
blico. A festa da Folia de 
Reis marca a desmonta-
gem dos presépios, é um 
resgate das tradições”, 
destacou o diretor do 
Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura, Afon-
so Barone. Toda a po-
pulação está convidada 
a participar do evento, 
que tem entrada gratuita. 

Projeto municipal beneficia 
mais de 4,3 mil pessoas

Rodovia dos Tamoios tem 
novas regras para o tráfego 

de caminhões

Alckmin anuncia
corte de 10% dos gastos 

para este ano

Realizado pela Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Se-
cretaria de Governo e 
Departamento de Turismo, 
pelo segundo ano conse-
cutivo, o projeto Nosso 
Bairro leva oficinas gra-
tuitas de artesanato e la-
zer às diversas regiões 
da cidade, contemplando 
pessoas de todas as idades.
Neste ano, três bairros re-
ceberam a tenda do proje-
to: Vale das Acácias, Ci-
dade Jardim e Feital, que 
somaram 3.131 forman-
dos em 83 oficinas. Cada 
edição do “Nosso Bairro” 
permanece por cinco se-
manas e oferece ativida-
des de saúde e cidadania 
durante as cerimônias de 
abertura e encerramen-

As restrições existentes 
para a circulação de veí-
culos de carga na Rodovia 
dos Tamoios serão amplia-
das a partir de 1º de janeiro 
de 2015, com o aumento 
em duas horas no período 
de proibição de circulação. 
O objetivo é proporcio-
nar mais segurança aos 
usuários e melhor fluidez 
no tráfego da rodovia du-
rante os fins de semana e 
feriados, quando aumenta 
o volume de tráfego para 
o Litoral. Atualmente, os 
caminhões não podem 
trafegar pela rodovia aos 
sábados e feriados, das 8h 

O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
reuniu-se pela primeira 
vez com os secretários que 
vão compor a equipe de 
governo no segundo man-
dato. Durante o encontro, 
o governador anunciou 
que cortará 15% dos car-
gos comissionados do go-
verno e 10% dos gastos 
com o custeio do estado. 
Segundo o governador, os 
cortes de cargos e custeio 
valem para todas as secre-
tarias. Alckmin disse que 

to, com shows musicais 
e artísticos, dando opor-
tunidade para artistas de 
Pindamonhangaba mos-
trarem seu trabalho. Para 
além da tenda do Projeto 
Nosso Bairro, o progra-
ma contempla, também, 
as oficinas gratuitas em 
diversos centros comu-
nitários. Neste ano, fo-
ram levadas 45 oficinas 
para 15 bairros. Mais de 
1.200 pessoas foram be-
neficiadas com os cursos.
Além de todas as atrações, 
o Projeto Nosso Bairro 
ainda envolve a comunida-
de, que pode conhecer e se 
integrar com seus vizinhos 
e moradores de sua região, 
fortalecendo o bairro. So-
mando as atividades na 
tenda e nos centros co-

às 12h (sentido Litoral) e 
domingos e feriados, das 
15h às 23 (sentido Pla-
nalto). As restrições, que 
serão acrescidas às atuais, 
foram instituídas pela Por-
taria 062 de 8/12/2014, do 
DER, e são as seguintes: 
Sentido Litoral (S. José dos 
Campos a Caraguatatuba)
Km 23,2 (acesso para 
Jambeiro pela SP 103) 
ao km 83,4 (rotató-
ria de Caraguatatuba).
- Sextas-feiras e vésperas 
de feriados – das 16h às 24h
- Sábados e feriados – 
das 8h às 12h Sentido 
Planalto (Caraguatatuba 

haverá contingenciamento 
de 10% do orçamento, o 
que corresponde a cerca de 
R$ 6,6 bilhões das des-
pesas previstas para 
2015. Desse total, R$ 
2,2 bilhões são referen-
tes a investimentos e R
$ 4,4 bilhões, a custeio. “É 
uma medida de natureza 
fiscal importante. Não sa-
bemos, ainda no começo 
do ano, como é que vai 
se comportar a receita. 
À medida que a econo-
mia for crescendo, vamos 

munitários durante o ano, 
o “Nosso Bairro” atendeu 
a 4.365 pessoas de todas 
as regiões da cidade. Para 
o prefeito de Pindamo-
nhangaba, o projeto é uma 
oportunidade para a popu-
lação. “Por meio dele, as 
pessoas podem aprender 
uma profissão ou ofício, 
e conseguem gerar renda, 
ajudando no orçamento 
doméstico. É, ainda, uma 
forma de integração entre 
a comunidade e um for-
talecimento da autoesti-
ma das pessoas”, avaliou. 
“Tivemos muito sucesso 
em todas as edições rea-
lizadas neste ano e pre-
tendemos retornar com o 
Nosso Bairro em 2015, 
para beneficiar ainda 
mais pessoas”, afirmou.

– São José dos Campos)
Km 83,4 (rotatória de Ca-
raguatatuba) ao km 10,2
Caminhões acima de 
14 metros e peso bru-
to total de 23 toneladas
- Sextas-feiras e vésperas 
de feriados – das 13h às 
17h do dia seguinte Todos 
os caminhões: - Domingos 
e Feriados, das 15h às 23h 
Estão excluídos da proibi-
ção os veículos que trans-
portem cargas de produtos 
perecíveis ou combustí-
veis, assim como os que 
prestem serviços essen-
ciais e de interesse públi-
co, autorizados pelo DER.

descongelar. A iniciativa 
é para não termos proble-
mas no futuro,” disse o 
governador paulista. Se-
gundo Alckmin, as três 
iniciativas são uma for-
ma de “agir com prudên-
cia” e objetivam diminuir 
os gastos do governo. 
Outras medidas ainda 
poderão ser anunciadas, 
acrescentou ele. “É fa-
zer mais, fazer melhor, 
com menos dinheiro, 
esse é o objetivo”, re-
forçou o governador. 

FundArt abre inscrições 
para Mostra Coletiva no

Sobradão do Porto

Objetivo é divulgar e for-
talecer a cultura e os ar-
tistas da cidade no mês de 
maior fluxo de turistas do 
ano. A Prefeitura de Uba-
tuba e a Fundação de Arte 
e Cultura (FundArt) abrem 
o Sobradão do Porto para 
a Mostra Coletiva de Ar-
tistas de Ubatuba. O obje-
tivo da iniciativa é divul-

gar e fortalecer a cultura 
e os artistas da cidade em 
janeiro, mês de maior flu-
xo de turistas do ano. Vale 
destacar que as inscrições 
estão abertas para todas 
as categorias de artistas: 
artesanato, artes plásticas, 
música, dança, teatro, fo-
tografia e etc terão espaço 
garantido no evento, que 

vai de 10 a 30 de janei-
ro, de segunda a domin-
go, das 17h00 às 22h30. 
A entrada é franca. Para 
fazer sua inscrição, en-
vie email para cultural@
fundart.com.br ou en-
tre em contato pelos te-
lefones 3833-7000 e 
3833-7001 (Flavio Man-
sur ou Mario Gato).

Bolsistas devem renovar
cadastro para 2015 em

Pindamonhangaba
A Prefeitura, por meio 
do Departamento de As-
sistência Social, convo-
ca os alunos contempla-
dos com bolsa de estudos 
universitários em 2014 
para efetuarem renova-
ção das bolsas de estudo. 
Os alunos dos cursos 
superiores devem reali-
zar a renovação da bolsa 
universitária, no Depar-
tamento de Assistência 
Social, de 5 a 9 de janei-
ro de 2015, das 8 às 11 
horas e das 13 às 16h30. 
O departamento fica lo-
calizado na rua Euclides 

Figueiredo, 94, Cardoso.
Para a renovação, o estu-
dante deve apresentar os 
seguintes documentos: 
comprovante atual de re-
sidência, comprovante de 
renda (que o mesmo per-
manece em núcleo familiar 
com renda per capita de 
até 8,82 UFMPs - Unida-
de Fiscal do Município de 
Pindamonhangaba - sendo 
que para o ano de 2015 será 
no valor de R$ 658,85), 
Carteira de Trabalho ou 
comprovante autônomo e 
relatório de notas de 2014.
O estudante perde-

rá o direito à renova-
ção de bolsas quando: 
deixar de se matricular 
na universidade, houver 
irregularidade de ma-
trícula da universidade, 
ter sido reprovado, não 
atingir 75% de frequên-
cia escolar e ter depen-
dência de disciplinas.
Além da apresentação 
dos documentos, também 
será necessária a reali-
zação da triagem social, 
com visita domiciliar re-
alizada pela equipe téc-
nica do Departamento 
de Assistência Social.
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Reforço na limpeza e 
na coleta de lixo

continua em Ubatuba

Esquema especial de cole-
ta funciona até o Carnaval 
e aproximadamente 1600 
toneladas de lixo já foram 
recolhidas das praias e 
ruas desde a último sema-
na. A Secretaria de Obras 
da Prefeitura de Ubatuba 
dobrou o número de var-
redores na orla central e 
ampliou a estrutura de 
maquinário para atender 
da melhor forma possível 
as inúmeras comunidades 
da cidade e coletar o lixo 
gerado durante a alta tem-
porada 2014 / 2015. O es-
quema especial de coleta 
funciona até o Carnaval 
e aproximadamente 1600 
toneladas de lixo já foram 
recolhidas das praias e 
ruas desde a última sema-
na de dezembro. Para se 
ter uma idéia, somente na 
madrugada do Réveillon, 
das praias do Perequê-A-
çu, Maranduba e Cruzeiro, 

foram recolhidas cerca de 
40 toneladas de resíduos, 
pos festa da virada. “Rece-
bemos muitos elogios de-
pois desse trabalho. Quem 
viu a praia na hora da vira-
da e depois viu de manhã 
do dia primeiro não acre-
ditou na eficiência da lim-
peza, inédita na cidade”, 
comemora Mauro Bezerra, 
secretário de Obras. Des-
taque também para a re-
gião da praia Grande, que 
recebeu dezenas de con-
tainers de coleta. “Todo 
mundo sabe como ficava 
aquela região da cidade 
nessa época e consegui-
mos resolver grande parte 
do problema”, continua 
Bezerra. Elogios: Apesar 
da dimensão do movimen-
to turístico por toda cida-
de e de alguns problemas 
pontuais, muito moradores 
e turistas elogiaram o tra-
balho de limpeza nas redes 

sociais. “Parabéns, achei 
a cidade muito mais orga-
nizada e limpa. Fui muito 
bem recebido em todos 
os lugares: na cidade, nas 
praias e nos vilarejos. Pa-
rabéns moradores por nos 
receberem tão bem. Foi 
uma das melhores via-
gens que já fiz”, comentou 
nas redes sociais o turista 
Diego Ragazoni Barbo-
sa. “Quem saiu às ruas 
do centro na manhã do 
dia primeiro viu uma ci-
dade limpa. Nem parecia 
que tinha recebido uma 
festa do tamanho daque-
la. Parabéns, prefeitura!”, 
completou Helô Vianna.   
Para reclamações, o mora-
dor ou o turista pode ligar 
para o telefone (12) 3832-
5460 ou envie email para 
s a n e p a v @ s a n e p a v .
com.br. Foto:  Praia do 
Cruzeiro na manhã 
do dia 1 de janeiro.

Prefeitura de Tremembé
abre concurso de
professores do
ensino básico

A Prefeitura de Tremembé 
abre nnesta semana ins-
crições para um concurso 
público com o objetivo 
de preencher 71 vagas 
de professores e auxilia-
res para educação básica. 
As vagas são para profes-
sores de educação básica 

(50), língua portuguesa 
(3), matemática (3), ci-
ências (3), geografia (1), 
educação física (4), his-
tória (3), artes (1) e in-
glês (3). Além de mais 
vagas para inspetor de 
alunos (10), auxiliar de 
desenvolvimento infan-

til (20) e merendeiro 
(10). Os salários variam 
de R$ 724 a R$ 1.993. 
O edital já estão disponí-
vel no site da Prefeitura. 
As inscrições serão feitas 
pelo site da EPTS a partir 
de segunda, com taxas que 
variam de R$ 18 a R$ 50.’

Câmara de vereadores 
devolve R$ 611,5 mil a 
Prefeitura Municipal de 

Tremembé

Um montante de R$ 
611.533,13 foi devolvido 
aos cofres municipais de 
Tremembé na manhã desta 
terça-feira (30), pelo pre-
sidente da Câmara Alex 
Chiaradia. O valor corres-
ponde às economias rea-

lizadas pelo Legislativo 
ao longo do ano. Como 
sugestão, a Casa soli-
citou à prefeitura que o 
dinheiro seja utilizado 
para pagamento dos ser-
vidores municipais. Pela 
legislação federal, o Exe-

cutivo deve repassar a 
Câmara mensalmente 
o duodécimo, uma par-
cela da arrecadação dos 
tributos que garante a 
manutenção da Câmara. O 
valor que não é gasto deve 
ser devolvido a  Prefeitura.   

Feira da Barganha ganha
espaço e se organiza para 

venda de produtos

Criada há várias déca-
das, a Feira da Barganha 
ou “Breganha” – como é 
popularmente conhecida 
–funciona nas proximida-
des do Mercado Municipal 
e teve seu início marcado 
pela troca de objetos, por 
isso, o termo barganha. 
Atualmente, a prática da 
venda se tornou o principal 
negócio. Porém as trocas 
permanecem, mantendo a 
tradição com objetos como 
artesanato, decoração, re-
lógios, óculos, bicicletas, 
roupas, sapatos e diversos 
outros produtos.  Com o 
crescimento do número de 

comerciantes, a Prefeitura 
realizou uma reunião entre 
os feirantes para organizar 
o local e possibilitar que 
todos tenham as mesmas 
oportunidades. O encontro 
teve a presença de vários 
feirantes que puderam ex-
por seus questionamentos 
e organizar uma comissão 
para discutir com repre-
sentantes da administra-
ção pública os principais 
problemas da classe. Entre 
as questões discutidas fi-
cou decidido que as ruas 
Capitão José Martiniano 
Vieira Ferraz e a Dr. Ru-
bião Junior estarão impe-

didas aos domingos, das 
7 às 13 horas, para que 
os feirantes possam expor 
seus produtos; além disso, 
haverá um mapeamento 
desses espaços, onde to-
dos os comerciantes pode-
rão vender seus itens. “Por 
ser uma feira tradicional 
e contar com o trabalho 
de muitos moradores, foi 
preciso organizar o local 
e oferecer a todos uma 
oportunidade de comér-
cio”, salientou o prefei-
to de Pindamonhangaba, 
que também participou do 
encontro com os feiran-
tes da Feira da Barganha.

Atleta de Natividade é
Campeão Paulista de

Corridas de Montanha 2014
Com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal ,do comer-
cio local e de amigos,o 
Atleta de Natividade da 
Serra ( Paulo Tadeu Mo-
reira) ,conquistou no ul-
timo sábado 29/11/14,
o titulo inédito para a re-
gião,  a Copa Paulista de 
Corridas de Montanha 
2014.Em 11 etapas dispu-

tadas nas cidades da Ser-
ra da Cantareira,Serra da 
Mantiqueira e Serra do 
Mar, o atleta venceu 7 eta-
pas e chegou 3 vezes em 
2º lugar,surpreendendo o 
favoritismo do campeão 
brasileiro e paulista de 
2013(Célio Augusto),da 
cidade de São Bento do 
Sapucaí.Paulinho como 

é conhecido,era corredor 
de provas de rua,em 2013 
migrou para corridas de 
montanha ficando com 
o 4º lugar no Paulista e 
4º lugar no Brasileiro,es-
se ano o atleta mudou 
os treinamentos e dedi-
cou somente no Paulista 
de Montanhas,sangran-
do-se campeão de 2014 .


