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Estão abertas inscrições 
para 7º Concurso de

Marchinhas de Caraguá

Estão abertas até o dia 23 
de janeiro as inscrições 
para o 7º Concurso de 
Marchinhas de Caraguá. 
A promoção é da Fundacc 
- Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba, por meio da Comis-
são Municipal Setorial de 
Música e em parceria com 
a Associação de Músicos 
do município. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
correio ou pessoalmen-
te na sede da Fundação, 
localizada na Rua Santa 
Cruz, nº 396, no Centro 
de Caraguá, em dias úteis, 
das 9h às 17h, com toda 
a documentação descrita 
no edital e regulamento 

disponíveis no site www.
fundacc.com.br/portfolio/
editais-e-licitacoes/. Se-
gundo a Fundacc, a apre-
sentação das finalistas será 
realizada no dia 31/1 (sá-
bado), às 20h30, na Praça 
Dr. Cândido Motta. Os 
dois primeiros colocados 
receberão troféus, prêmios 
em dinheiro nos valores de 
R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, res-
pectivamente, e terão suas 
marchinhas divulgadas 
nas rádios locais e apre-
sentadas no “Carnaval de 
Antigamente” da Fundacc. 
Já o terceiro colocado, re-
ceberá um troféu e um prê-
mio no valor de R$ 750. O 
resultado das marchinhas 

finalistas será divulga-
do no quadro de avisos 
da Fundação a partir do 
dia 27/1. Carnaval 2015 - 
Neste ano, a Fundacc e o 
Governo Municipal pro-
movem mais uma edição 
do tradicional “Carnaval 
de Antigamente”. A pro-
gramação prevê o Corso 
de Abertura e o Grito de 
Carnaval no dia 13 de fe-
vereiro, a partir das 20h, e 
bailes populares na Praça 
Dr. Cândido Motta, Porto 
Novo, Travessão e Mas-
saguaçu entre os dias 14 
e 17 de fevereiro, das 21h 
à meia-noite. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br.

Equipes da região encaram 
primeiro desafio do ano 
pela Superliga de Vôlei

Governo adia fiscalização de 
novos extintores por 90 dias

Após uma pausa por con-
ta das festas de fim de 
ano, as rodadas da Su-
perliga de Vôlei estão de 
volta e as equipes da re-
gião já tem desafios agen-
dados para esta semana. 
O Vôlei Taubaté volta a 
quadra nesta terça-feira (6), 
o primeiro desafio de 2015 
será contra o Sesi-SP fora 
de casa. O jogo acontece às 
21h30 com transmissão do 
canal Sportv. Além da Su-
perliga, o Taubaté também 
disputará a Copa do Brasil 
em janeiro. A competição 

O governo federal decidiu 
adiar por 90 dias a obri-
gatoriedade do uso do ex-
tintor de incêndio veicular 
modelo ABC. De acordo 
com o Departamento Na-
cional de Trânsito (De-
natran), o adiamento será 
contado após a publicação 
de uma nova resolução, 

reune os melhores times 
da 1ª fase da Superliga e 
o campeão garane vaga 
no Sul-Americano, que 
acontecerá na Argentina. 
O 1º jogo será con-
tra o Maringá no dia 14 
no ginásio do Abaeté.
O São José Vôlei volta a 
jogar na quarta-feira (7) 
contra o Montes Cla-
ros, no ginásio do Tênis 
Clube. Os ingressos para 
o jogo poderão ser ad-
quiridos na portaria do 
Tênis Clube por R$ 10. 
Crianças até sete anos 

mas a partir de hoje moto-
ristas não serão multados 
pela falta do equipamento. 
Muitos motoristas tiveram 
dificuldades para encon-
trar o extintor no mercado, 
por conta da grande procu-
ra, e estavam com receio 
de serem multados. Após 
o novo prazo, motoristas 

completos não precisam 
de ingresso e devem apre-
sentar RG no momento 
de entrada no ginásio. A 
equipe joseense, estreante 
na Superliga, está na dé-
cima primeira colocação, 
com oito pontos conquis-
tados. Já a equipe femi-
nina de São José também 
joga nesta quarta-feira (7). 
As meninas enfren-
tam o time do Sesi-Sp 
no ginásio Vila Leo-
poldina. Atualmente, a 
equipe oculpa a última 
colocação com 4 pontos.

que não cumprirem a de-
terminação podem ter de 
pagar R$ 127,69 de multa 
e ainda perder 5 pontos na 
carteira de habilitação. De 
acordo com o Denatran, 
a troca de equipamento 
garante maior segurança 
aos motoristas e passa-
geiros. Isso porque os ex-
tintores com carga ABC 
são mais modernos e têm 
capacidade de combater 
princípios de incêndio em 
materiais sólidos, líqui-
dos inflamáveis e equi-
pamentos energizados. 
O novo modelo substitue 
o extintor BC, que apa-
ga incêndio em materiais 
elétricos energizados, 
como bateria de carro e 
fiação elétrica, e também 
nos combustíveis líquidos 
(óleo, gasolina e álcool), 
materiais também reco-
mentados para o extintor 
do tipo ABC. A medi-
da vale para carros com 
dez anos ou mais, pois 
desde 2005 os veículos 
produzidos no Brasil já 
saem com o extintor re-
comendado da fábrica.

Jovens católicos participam 
de esportes radicais e

reflexões sobre afetividade 
na Canção Nova

Acampamento Revolução 
Jesus começa na quarta-
feira (7/01) e vai até do-
mingo (11/01). Pelo quinto 
ano consecutivo, ‘jovens 
revolucionários’ de todo 
o país, da Colômbia e Ar-
gentina se encontram na 
Canção Nova, em Cacho-
eira Paulista/SP, para o 
Acampamento Revolução 
Jesus que esse ano tem 
como tema “Eu acredito 
no Amor”. A vivência da 
fé, do amor, do perdão, 
da afetividade e sexuali-
dade segundo os planos 
de Deus serão abordados 
nas diversas palestras que 
acontecerão durante a pro-
gramação do encontro. 

Destaque para o palestran-
te americano, Jason Evert, 
mestre em Teologia e es-
tudioso da “Teologia do 
Corpo” e do pastor Nelson 
Junior, do Instituto “Eu 
Escolhi Esperar” (http://
www.euescolhiesperar.
com/mobilizacao) que 
falará aos jovens no do-
mingo (11), às 12h30 no 
Auditório São Paulo den-
tro da comunidade cató-
lica. Circuitos esportivos 
com rapel, labirinto, falsa 
baiana e a novidade trilha 
querigmática movimenta-
rão os jovens durante as 
atividades, realizadas na 
fazenda Limeira, próxima 
à Canção Nova, na quinta 

e na sexta-feira. O obje-
tivo é unir a radicalidade 
dos esportes com a radi-
calidade de ser de Deus. 
Luaus e shows católicos 
e gratuitos com Frutos de 
Medjugore, Dunga, Cas-
siano Meirelles, Banda 
Arcanjos e Missionários 
Shalom nas noites do 
evento, que espera reunir 
cerca de 12 mil jovens. 
A programação completa 
pode ser conferida no site 
http://eventos.cancaono-
va.com/edicao/acampa-
mento-revolucao-jesus-5/ 
Os internautas poderão 
acompanhar as prega-
ções e missas pelo play.
cancaonova.com/ao-vivo.
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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

Edital de Convocação
Assembleia geral extraordinária

O presidente do CENTRO DE RECUPERAÇÃO YAHWEHSHAMMAH, no uso das atribuições que lhe confere os estatutos 
Sociais, convoca os Associados em gozo de seus direitos estatutários, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA, de acordo artigo 16 do estatuto, a ser realizado no dia 28 de fevereiro de 2015, às 18h00 na Sede do Centro 
de Recuperação Yahweh Shammah, Estrada Municipal Luiz Andrade Filho, em primeira convocação ou uma hora após com 
qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Alteração de Endereço da Sede no Estatuto, para lançamento nos Orgãos competentes;
2. Alteração dos Artigos 16 e 02 do estatuto para atender a lei de OSCIP;
3. Aprovação dos balancetes 2012 e 2013;
4. Eleição da nova direção da Associação. Assim sendo os associados interessados em participar do pleito, 
deverão atentar aos requisitos do artigo 37 do estatuto em vigor, registrando sua chapa.

Tremembé 06 de janeiro de 2015
Luiz Henrique Mont’Alverne

PRESIDENTE

Senac Taubaté oferece
cursos de férias na

área de TI
Carente de qualificação 
profissional, segmento de 
tecnologia da informação 
está em alta. Dados di-
vulgados neste ano pela 
Associação Brasileira de 
Empresas de Software 
(ABES) com base em es-
tudo realizado em parce-
ria com a IDC apontam 
investimento de 15,4% a 
mais no mercado nacional 
de TI (tecnologia da infor-
mação) se comparado ao 
ano anterior, chegando a 
um total de 61,1 bilhões 
de dólares. Informações 
como esta comprovam 
que atualmente o mercado 
de TI está em alta. Segun-
do o coordenador da área 
no Senac Taubaté, Deivid 
Benedito Moreira, o seg-
mento está em constante 
crescimento devido a dois 
fatores: novas tecnologias 
surgindo e poucos profis-
sionais qualificados. “É 
essencial que o interessa-
do mantenha seu currículo 
atualizado. Não se faz ne-

cessária apenas a atualiza-
ção de cursos já realizados 
como também a inscrição 
em novos, os quais agre-
guem conhecimento so-
bre novas tecnologias que 
serão implementadas ou 
que já estão em evidên-
cia”, afirma. No entanto, 
com a rotina atarefada é 
difícil separar um horário 
na agenda para qualifica-
ção profissional. “Muitos 
entram em recesso no pe-
ríodo de dezembro e ja-
neiro ou saem de férias da 
faculdade. Esta é a melhor 
época para potencializar o 
currículo e tirar um tempo 
para si”, opina o coordena-
dor da área tecnologia da 
informação. Para se desta-
car, segundo Deivid, o pro-
fissional de TI deve pes-
quisar diariamente. “Com 
a facilidade da internet em 
tempo real, a leitura so-
bre os assuntos da área e 
opiniões de outros profis-
sionais é muito importan-
te”, conta, afirmando que 

“a boa comunicação, boa 
aparência e pontualida-
de são itens presentes em 
quem destoa positivamen-
te de outros profissionais”. 
Interessados em obter in-
formações sobre cursos 
na área tecnologia da in-
formação ofertados pelo 
Senac Taubaté, podem 
acessar o site www.sp.se-
nac.br/taubate ou se dirigir 
ao balcão de atendimento 
da unidade, localizada na 
Rua Nelson Freire Cam-
pello, nº 202. Confira os 
cursos ofertados pela uni-
dade no período de férias:
Autocad 2015 Bási-
co - Projetos em 2d
10/1 a 21/3; sábados - 
9h30 às 13h30 Premiere 
Pro CC e Encore - edi-
ção e autoração de vídeo
17/1 a 21/3; sábados 
- 9h30 às 16h30 Lo-
cal: Senac Taubaté
Endereço: Rua Nel-
son Freire Campello, 
nº 202 – Jardim Eulália
Telefone: (12) 2125-6099

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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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.

PAT de Caraguá divulga as 
vagas de emprego na cidade
Veja as vagas desta sema-
na do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT). O interes-
sado deve apresentar os 
documentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS). Acom-
panhante de idosos, Agen-
te educacional, Ajudante 
de cozinha, Assistente de 
governanta, Atendente de 
balcão, Auxiliar contábil, 
Auxiliar de cozinha, Au-
xiliar de enfermagem, Au-
xiliar de estoque, Auxiliar 
de limpeza, Auxiliar de 
manutenção predial, Babá, 

Balconista, Camareira de 
hotel, Caseiro, Chapeiro, 
Copeiro, Cozinheiro de 
restaurante, Cozinheiro 
geral, Cumim, Empregado 
doméstico diarista, Enfer-
meiro, Garçom, Gerente 
de pousada, Laminador 
de plástico, Lavador de 
automóveis, Lavador de 
carros, Motoboy, Moto-
rista de furgão, Motoris-
ta entregador, Oficial de 
serviços gerais, Repositor 
de mercadorias, Sorvetei-
ro (comércio ambulante), 
Técnico em manutenção 

de equipamentos de infor-
mática e Vendedor pracis-
ta. As vagas possuem per-
fis específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram. 
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Balança comercial registra
1º déficit desde o ano 2000

As retrações ocorreram 
em todos os setores das 
exportações  brasileiras 
de 2014, em comparação 
a 2013. O Ministério do 
Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior 
divulgou na tarde desta se-
gunda-feira (5) o resultado 
da balança comercial bra-
sileira em 2014, que regis-
trou déficit de US$ 3,93. 
Dessa forma, o país encer-
rou o ano com o primeiro 
déficit anual desde 2000.  
Segundo o ministério, o 
déficit já estava previsto. 
Em valores, essa diferen-
ça foi a meior desde 1998, 
quando o saldo negati-
vo de US$ 6,623 bilhões. 
Também deficitário em 
1999, o resultado negativo 
foi de US$ 1,288 bilhão. O 
último déficit comercial, 
de US$ 731,74 milhões 
fora registrado no ano 
2000. A partir de então, fo-
ram 13 anos ininterruptos 
de resultados positivos. A 
balança comercial - dife-
rença entre exportações e 
importações – teve superá-
vit de US$ 293 milhões em 
dezembro, mas em novem-
bro registrou o pior déficit 
da história para o mês, e 
esse desempenho enterrou 
as chances de a balança 

fechar o ano com as ex-
portações superando as 
importações.  De janeiro a 
novembro do ano passado, 
o desequilíbrio acumulou 
déficit de US$ 4,22 bi-
lhões, o maior para o perí-
odo desde 1998. Em 2013 
a balança registrou supe-
rávit de US$ 2,6 bilhões, 
mas esse valor já repre-
sentava queda de 86,8% 
em relação a 2012, quan-
do o saldo da balança foi 
positivo em US$ 19,4 bi-
lhões. Em 2014, no com-
parativo ao ano anterior, 
houve retração de 7% nas 
exportações que totaliza-
ram US$ 225,101 bilhões. 
Enquanto isso, as im-
portações somaram US$ 
229,031, com queda anu-
al de 4,4%. As retrações 
ocorreram em todos os 
setores das exportações  
brasileiras de 2014, no 
comparativo a 2013. As 
vendas de produtos ma-
nufaturados renderam 
receita de US$ 80,211 bi-
lhões (-13,7%), os semi-
faturados venderam US$ 
29,066 bilhões (-4,8%) e 
quase metade das exporta-
ções nacionais, constituída 
por produtos básicos, ren-
deu US$ 109,557 bilhões 
(-3,1%). No grupo de ma-

nufaturados, que são os 
produtos de maior valor 
agregado, a retração ocor-
reu principalmente no item 
plataforma para extração 
de petróleo (-74,4%), se-
guido de automóveis para 
passageiros (-41,8%) e ve-
ículos de carga (-32,4%). 
Por mercados de desti-
no, o Mercosul registra a 
maior queda, de 15,2%, 
em relação a 2013, com 
destaque para a queda de 
27,2% nas compras ar-
gentinas de automóveis, 
autopeças e veículos de 
carga fabricados no Bra-
sil. Em relação às impor-
tações, no acumulado do 
ano passado houve retra-
ção significativa, de 7,6%, 
nas compras de bens de 
capital (máquinas, equi-
pamentos e utensílios de 
escritório, dentre outros). 
Houve queda também nas 
compras externas de bens 
de consumo (-5,2%), de 
matérias-primas e bens 
intermediários (-3,3%) e 
de combustíveis e lubri-
ficantes (-2,4%). Os prin-
cipais países de origem 
das importações foram a 
China (US$ 37,3 bilhões), 
os Estados Unidos (US$ 
35,3 bilhões) e a Argen-
tina (US$ 14,1 bilhões).


