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A GAzetA dos Municípios

Sepultado Adilson
Sambinha, respeitado 
mestre de bateria do 

carnaval de Pinda
Bloco Juca Teles

leva mais de 30 mil
pessoas as ruas de

São Luiz do Paraitinga

O carnaval de rua de Pin-
damonhangaba perdeu 
neste final de semana mais 
uma de suas grandes lide-
ranças com o falecimento 
de Adilson Palma Alva-
renga, o Adilson Sambi-
nha. O extinto era um dos 
mais estimados mestres de 
bateria da cidade e região, 
figura destacada nos bons 
tempos em que a cidade ti-
nha as disputas de escolas 
de samba. Mestre Adilson 

O tradicional Bloco Juca 
Teles arrastou uma mul-
tidão de foliões para as 
ruas de São Luiz do Pa-
raitinga na tarde desta sá-
bado (14). O bloco com-
pleta 30 anos em 2015. 
De acordo com a Prefeitu-
ra, mais de 30 mil pessoas 
acompanharam o bloco, 
que todos os anos desfila 
no sábado de carnaval às 

Sambinha reinou absoluto 
nos anos 80, ao dirigir os 
ritimistas do GRES USPP, 
onde foi campeão em vá-
rias oportunidades, e de-
pois pela PPUC, do bairro 
Campo Alegre. Em 2003, 
fundou a escola de sam-
ba Acadêmicos do Samba 
que ganhou os campeo-
natos de 2004/06/08. Na 
ativa, sempre obteve a 
nota máxima no quesito 
bateria, onde era auxiliado 

12h, saindo da ladeira de 
igreja do Rosário e pas-
sando pelas ruas da cidade. 
O ‘Juca Teles’ foi cria-
do por Benito Campos, 
servidor publico aposen-
tado, para homenagear 
o poeta Benedito Souza 
Pinto, falecido em 1962, 
que foi oficial de Justiça 
e poeta. Campos usava o 
pseudônimo Juca Teles 

pelo pai, Zé Sambinha, fa-
lecido há quatro anos. Ele 
seguiu a tradição de uma 
família que foi baluarte 
na história do carnaval da 
cidade, hoje tão carente de 
líderes. Sambinha era ca-
sado com Ana Maria Costa 
Alvarenga e deixa também 
três filhos. Ele foi sepul-
tado às 10h00 da manhã 
deste domingo de carna-
val, no cemitério munici-
pal de Pindamonhangaba.

para publicar suas obras na 
época em que os artistas 
sofriam muito preconceito. 
O carnaval de São Luiz 
do Paraitinga é um dos 
mais famosos do país. 
Cerca de 150 mil pesso-
as devem passar pela ci-
dade nos dias de festa, 
movimentando em tor-
no de R$ 15 milhões 
na economia local.

Vôlei Taubaté fica em
4º lugar no

Sul-Americano

Senai Pindamonhangaba 
comemora 25 anos

O Vôlei Taubaté terminou 
o Sul-Americano de Vô-
lei em 4º lugar. A equipe 

O Senai de Pindamo-
nhangaba comemora nes-
te mês de fevereiro 25 
anos de funcionamento 
em Pindamonhangaba. 
A escola foi inaugurada 
em 1º de fevereiro de 1990 
com a missão de colaborar 
com o desenvolvimento da 
região e do país, através de 
cursos profissionalizantes 
de qualidade, absorvendo 
novas tecnologias e repas-
sando as empresas através 
de assessoria e assistên-

perdeu para UPCN da Ar-
gentina no sábado (14) nas 
semifinais e para o Lomas 

cia técnica e formação de 
profissionais qualificados 
em áreas de interesse das 
industrias. Após 25 anos 
formando profissionais 
para o mercado, o Senai 
Pinda chegou a maturi-
dade, com uma marca in-
vejável. Somente no ano 
de 2014 teve 100% de 
seus alunos dos cursos de 
A p r e n d i z a -
gem empregados, 
20 mil certificações pro-
fissionalizantes e um tra-

de Zamora (ARG) na dis-
puta do terceiro lugar, no 
último domingo (15), por 
3 sets a 1. Agora, com o 
fim da competição con-
tinental, os taubateanos 
voltam as atenções para 
a Superliga. No próximo 
sábado (21), o time enca-
ra o São Bernardo Vôlei, 
lanterna da competição, às 
17h na casa do adversário. 
O Taubaté soma 43 pontos 
e ocupa a 2ª colocação na 
tabela da Superliga com 
15 vitórias  e 5 derrotas.

balho intenso junto as 
Pessoas com Deficiência, 
profissionalizando-as para 
o mercado de trabalho e 
muito saíram empregados 
em grandes industriais da 
região. “Esse não um tra-
balho de uma pessoa, ou de 
um dirigente, é o trabalho 
de uma equipe, cujos va-
lores pessoais associado a 
competência técnica, de-
terminação e cientes da 
importância de seu tra-
balho para a transforma-
ção da sociedade pela 
educação profissional, 
fizeram de uma modes-
ta escola de 1990, uma 
grande escola em 2015, 
mudando o contexto so-
cioeconômica de uma 
região”, finaliza o dire-
tor do Senai Pinda, Prof. 
Paulo Sergio Torino.
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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.

Três bairros de
Pinda passam por
alterações em vias

O Departamento de Trân-
sito de Pindamonhangaba 
anunciou mudanças em 
algumas vias de três bair-
ros para facilitar o tráfego. 
As mudanças acontecem 
nos bairros Campo Alegre, 
Campos Maia e Mombaça. 
De acordo com a nota, as 
modificações foram feitas 
após estudos e análises di-
árias, acompanhadas por 
profissionais técnicos. No 
bairro Campo Alegre as 
alterações acontecem nas 
ruas São José e São Luiz, 
ambas receberam sinaliza-
ção de mão única. A mu-
dança foi realizada para 
melhorar a seguranla dos 
ciclistas, além de promo-
ver maior fluidez no tráfe-
go de veículos. Nos bairros 
Campos Maia e Mombaça 
houve a implantação de 
ciclofaixas e sinalização 
do local com placas de 
“Rota Compartilhada”.

Reforço de sinalização
em Pindamonhangaba

A equipe do Departamento 
de Trânsito da Prefeitura 
está, constantemente, re-
forçando a sinalização ho-
rizontal nas ruas da cidade. 

Nesta semana, estiveram 
na rua Antonio Rita do 
Amaral, esquina com a rua 
dos Puris, no Parque São 
Domingos. Além da pintu-

ra de rua, novas ciclofaixas 
e placas estão sendo insta-
ladas, garantindo a segu-
rança no trânsito, de pedes-
tres, motoristas e ciclistas.
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Nota de esclarecimento
sobre o estádio

municipal de
Redenção da Serra

A Administração Munici-
pal de Redenção da Serra 
vem por meio de seu Portal 
Oficial esclarecer.
Segundo orientações 
técnicas foi recomen-
dado o descanso do 

gramado do Estádio 
Municipal para a sua re-
cuperação conforme 
atestado pelo engenhei-
ro agrônomo da admi-
nistração municipal o 
Sr. Carlos Eduar-

do Pinto dos Santos.
Cabe informar ainda que 
a atual administração pau-
ta as suas decisões em-
basadas em critérios téc-
nicos sempre visando o 
melhor para o município.

Projeto Amigos da Orquestra 
“Coral Vozes de Taubaté”

disponibiliza bolsa de estudo 
para novos alunos

O Projeto Amigos da Or-
questra “Coral de Vozes 
de Taubaté” está com ins-
crições abertas até o dia 
27 de fevereiro. Para se 
inscrever os interessados 
devem acessar o endere-
ço www.projetoorquestra.
org e clicar em formulá-
rios. Podem se cadastrar 
crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos. As turmas são 
formadas conforme o tipo 
de instrumento ou curso 
solicitado. A partir deste 
cadastro a equipe do pro-
jeto busca parceiros e pro-
fessores voluntários para 
atender a demanda. Os 
grupos são formados por 
ordem de inscrição consi-
derando o horário e o ano 
escolar. Para o curso de 
canto coral as aulas já têm 
início no dia 3 de março e 

acontecem às terças e quin-
tas-feiras no Centro Cul-
tural Antônio Mendes da 
Silva (Toninho Mendes). 
Os alunos que se destaca-
rem no curso integrarão o 
Coral de Vozes de Tauba-
té.O curso é divido em três 
categorias: Coralito, para 
crianças de 5 e 6 anos; Co-
ral Infantil, de 7 a 11 anos; 
e Coral Infanto-juvenil, 
de 12 a 17 anos. O Proje-
to – O Projeto Amigos da 
Orquestra é uma Organi-
zação não governamen-
tal (ONG) com apoio da 
Prefeitura de Taubaté por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo e Cultura. O Amigos 
da Orquestra proporciona 
aulas de canto, expres-
são cênica, musicalização 
e flauta doce aos alunos. 
Com o Projeto “Educando 

Pela Música” foi aprovado 
pelo programa Petrobrás 
Desenvolvimento e Cida-
dania na Seleção Pública 
de 2011/2012. O Coral de 
Vozes de Taubaté existe 
desde 1997 e já fez diver-
sas apresentações, como 
no Memorial da Améri-
ca Latina, em São Paulo 
(SP). Além disso, o grupo 
já participou de festivais 
internacionais no Rio de 
Janeiro (RJ) e Belo Hori-
zonte (MG). Mais infor-
mações podem ser obtidas 
às terças e quintas-feiras, 
das 13h às 14h, pelo te-
lefone 3025-0615 com a 
maestrina Denise Mar-
ques. O Centro Cultural 
Antônio Mendes da Silva 
(Toninho Mendes) fica 
na Praça Coronel Vito-
riano, nº 01, no centro.

Metalúrgicos da GM 
voltam ao trabalho 

após 5 meses de layoff

Os metalúrgicos da Gene-
ral Motors de São José dos 
Campos que estavam em 
lay-off retornam ao traba-
lho nesta sexta-feira, dia 
13. Eles estavam fora da 
fábrica desde setembro do 
ano passado e têm estabili-
dade garantida até o dia 7 
de agosto. Em assembleia 
realizada na quinta-feira 
(12), que reuniu cerca de 
400 trabalhadores, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
deu início à luta por esta-
bilidade no emprego para 
todos os funcionários da 
GM. O Sindicato quer dar 
início às negociações com 
a montadora sobre esta 
reivindicação. Os traba-
lhadores aprovaram o en-
vio de uma carta a todas 
as centrais sindicais do 
país, propondo a constru-

ção de um Dia Nacional 
de Paralisação contra as 
demissões que têm ocor-
rido, especialmente nas 
montadoras. No ano pas-
sado, foram fechados 12 
mil postos de trabalho no 
setor. A carta propõe ainda 
paralisações contra a polí-
tica de ajuste fiscal do go-
verno Dilma e as medidas 
provisórias 664 e 665, que 
reduzem o acesso ao segu-
ro-desemprego, auxílio-
doença e pensão por mor-
te. A luta também será para 
pressionar a presidente 
Dilma Rousseff (PT) a 
adotar medidas em de-
fesa do emprego, como 
editar uma medida pro-
visória determinando a 
estabilidade no empre-
go e impedindo remes-
sa de lucros ao exterior 

por parte das multinacio-
nais que demitirem. PDV
A GM prorrogou o Pro-
grama de Demissão Vo-
luntária (PDV) para esta 
sexta-feira. Ele foi aberto 
no dia 2 de fevereiro para 
os trabalhadores de todos 
os setores da fábrica e de-
veria ter se encerrado dia 
10. “A volta dos compa-
nheiros do lay-off é uma 
importante vitória. É mui-
to comum o lay-off termi-
nar em demissão. Aqui, 
o acordo que o Sindicato 
assinou com a montado-
ra não permitiu que isto 
acontecesse. Mas a luta 
ainda não acabou. Vamos 
fortalecer as mobilizações 
em defesa do emprego e 
pra isso estamos convo-
cando todas as centrais 
sindicais a se somarem a 
nossa luta. Não aceitare-
mos nenhuma demissão”, 
afirma o presidente do 
Sindicato, Antônio Ferrei-
ra de Barros, o Macapá. 
O lay-off na GM estava 
em vigor desde o dia 8 de 
setembro e terminou no 
último dia 9, com um to-
tal de 798 trabalhadores. 
A GM possui cerca de 
5.300 trabalhadores em 
São José dos Campos.

Programa “Cidade Legal” 
que regulariza imóveis tem 

início no município de
Tremembé

Aulas de yoga retornam no 
domingo de carnaval

em Pinda

Prefeitura de Pinda
pavimenta túnel na Estrada 

do Agronômico

Saguão da Prefeitura de
Pinda recebe exposição de 

artes plásticas 

O Prefeito Marcelo Va-
queli esteve reunido na 
manhã desta terça-feira 
(10) com as representan-
tes do Programa “Cida-
de Legal” Kelly Sabino 
e Soraya Arbex em seu 
gabinete. Estiveram pre-
sentes também a Arqui-
teta Thais Fortes Lobo, o 
Coordenador de Bens Pa-
trimoniais Marcelo Silva 
e o Vereador Municipal 
Adriano Santos, um dos 
responsáveis pela vinda 
do benefício para a cidade.
Logo após a reunião, as re-
presentantes deram início 
ao trabalho na Rua Cam-
pos do Jordão no Jardim 
Santana. Nesta primeira 
fase, a equipe do Progra-

O projeto “Yoga para To-
dos” está de volta a Pin-
damonhangaba. Realiza-
do pela parceria entre o 
Departamento de Cultura 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e a profes-
sora Dani da Terra, as 
aulas são gratuitas, no 

A equipe da Usina de 
Asfalto do DOV – De-
partamento de Obras e 
Viação – da Prefeitura 
de Pindamonhangaba fi-
nalizou a pavimentação 
do túnel da Estrada do 
Agronômico. Foram uti-
lizados cerca de 30 m³ 
de asfalto, com a técni-
ca de CBUQ (conhecido 
como asfalto a quente). 
Para a obra, foram neces-
sários dez homens, além 
de maquinário como re-

O espaço cultural no sa-
guão da Prefeitura de Pin-
damonhangaba recebe, até 
o dia 2 de março, a expo-
sição de artes plásticas das 
artistas Márcia Greany e 
Maria Odila. O evento é 
gratuito e pode ser visi-
tado de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas. 
Márcia Greany, nascida 
em 31 de janeiro de 1984, 
em Suzano-SP, começou 
a desenhar aos nove anos, 
no Centro de Cultura da 
Prefeitura de Suzano, com 
o professor Palomares (in 
memorian), artista consa-
grado daquela cidade. A 
artista pintou seu primeiro 
quadro com 10 anos e não 
parou mais. Com 21 anos, 

ma recolherá dados dos 
moradores dos bairros 
beneficiados inicialmen-
te (Jardim Santana, Chá-
caras Canaã e Chácaras 
das Rosas) e logo após, 
na última etapa, os mu-
nícipes serão chamados
O Programa “Cidade Le-
gal” foi criado em agosto 
de 2007 com o objetivo 
de implementar, agilizar 
e desburocratizar as ações 
e os processos de regu-
larizações fundiárias de 
núcleos habitacionais.
Por meio do programa, a 
Secretaria de Estado da 
Habitação, através de um 
Convênio de Cooperação 
Técnica, oferece orien-
tação e apoio técnico às 

Bosque da Princesa, no 
primeiro e terceiro do-
mingo de cada mês, às 
10 horas. Para participar, 
não é preciso ter expe-
riência na prática, basta 
levar uma toalha ou tape-
tinho para yoga – pois as 
aulas são realizadas no 

troescavadeira, acabado-
ra, caminhão espargidor, 
rolo compressor liso e 
dois caminhões bascu-
lantes. O asfalto em toda 
a extensão da estrada é 
de responsabilidade de 
empresa terceirizada, 
vencedora de licitação, 
tendo acompanhamento 
da equipe do Departamen-
to Técnico Administrativo 
da Secretaria de Obras. 
A obra atende solicitação 
de moradores e foi inicia-

mudou-se para Cunha, 
onde fazia várias expo-
sições e comercializava 
seus quadros. Mudou-se 
para Pindamonhangaba 
em 2008. Participou do 
Pinda em Cena em 2014, 
expondo suas obras, tanto 
de desenho artístico como 
de pintura. Neste ano, vem 
se preparando para uma 
nova fase: a chegada de 
seu primeiro filho. Conta-
to com a artista pelo mar-
ciarr3@gmail.com. Maria 
Odila da Silva, natural de 
Pindamonhangaba, foi re-
ligiosa na Congregação 
das Irmãs Mensageiras do 
Amor Divino. Desenvol-
veu seu dom artístico atra-
vés do incentivo da família 

prefeituras para a regulari-
zação de parcelamentos do 
solo e de núcleos habita-
cionais, públicos ou priva-
dos, para fins residenciais, 
localizados em área urba-
na ou de expansão urbana.
Em todo o Estado, do iní-
cio do programa a agosto 
de 2012, o “Cidade Legal” 
regularizou 766 núcleos 
habitacionais, benefician-
do mais de 118.442 fa-
mílias – 439 municípios 
foram conveniados ao 
programa, com cerca de 
11,3 mil núcleos cadas-
trados, podendo benefi-
ciar cerca de 2,2 milhões 
de famílias, com uma 
população estimada de 
9.3 milhões de pessoas.

gramado do Bosque - e, 
se quiser, filtro solar e 
uma garrafinha de água. 
Caso amanheça choven-
do, as aulas são automa-
ticamente transferidas 
para a quadra do Lar São 
Judas Tadeu, que fica 
em frente ao Bosque. 

da na primeira quinzena 
de janeiro. A Estrada do 
Agronômico é um ponto 
de entrada e saída para o 
munícipe e também para 
quem precisa fazer en-
tregas ou negócios na ci-
dade. Ao todo, são 1.100 
metros de extensão de 
pavimentação. A estra-
da liga a mais três vias 
rurais, como Pinhão do 
Borba e do Una, por 
exemplo, interligando vá-
rios bairros da zona rural.

e das irmãs no convento. 
Está cursando o segundo 
ano de artes na Faculda-
de Santa Cecília (FASC). 
Durante o tempo em que 
morou no convento, teve a 
oportunidade de utilizar a 
arte como instrumento de 
evangelização, por meio 
de teatro, dança, pintura e 
cantos na elaboração dos 
trabalhos. Ajudou a restau-
rar os mosaicos da Capela 
do Santíssimo na Basílica 
Nacional de Aparecida. 
Participa do Projeto Pin-
da em Cena. Suas obras 
são inspiradas no belo que 
existe na natureza e na 
espiritualidade. Contato 
com a artista pelo m.odi-
ladasilva@yahoo.com.
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Governo desiste de 
prorrogação e horário 

de verão termina dia 22

Via Dutra deve receber 
480 mil veículos durante 

período de carnaval

Pesquisa mostra
aumento de 2,49% na 

cesta básica no Vale do 
Paraíba em janeiro

O governo federal decidiu 
não prorrogar a vigência 
do horário de verão neste 
ano, como havia sido co-
gitado na semana passada. 
Após reunião com a pre-
sidenta Dilma Rousseff, o 
ministro de Minas e Ener-
gia, Eduardo Braga, disse 
que o governo avaliou que 
não vale a pena estender 
o horário diferenciado, 
que está em vigência para 
as regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Braga ex-
plicou que, com mais um 
mês de horário de verão, 
algumas localidades do 
país ficariam com um pe-

Por conta do feriado 
de Carnaval, a rodovia 
Presidente Dutra deve 
ter um movimento de 
480 mil veículos entre a 
madrugada de quinta para 
sexta-feira (13) e quarta-
feira (18). A concessioná-
ria CCR NovaDutra prevê 
que, no trecho paulista da 
rodovia, o tráfego deve fi-
car mais intenso entre 16h 
e 20h de sexta-feira (13) e 
entre 7h e 13h de sábado 

Um levantamento reali-
zado pelo Núcleo de Pes-
quisas Econômico Sociais 
(Nupes) da Universidade 
de Taubaté (Unitau) apon-
ta um aumento de 2,59% 
no preço da cesta básica na 
região do Vale do Paraíba 
em janeiro, a maior alta 
nos últimos 12 meses. Os 
produtos que alavancaram 
esse valor foram batata e 
cenoura, que tiveram um 
aumento considerável no 
preço no último mês por 
conta da crise hídrica. A 
pesquisa foi feita em super-
mercados de quatro cida-
des: São José dos Campos, 
Taubaté, Caçapava e Cam-
pos do Jordão. De acordo 
com os dados, no mês de 
janeiro, o custo da Cesta 
Básica Familiar do Vale 
do Paraíba para uma famí-
lia-padrão brasileira com 
5 pessoas e com poder de 
compra de 5 salários míni-
mos vigentes (R$ 788,00) 
totalizando R$ 3.940,00 

ríodo da manhã mais escu-
ro, acarretando mais con-
sumo de energia. Ele disse 
também que a economia 
no final da tarde não se-
ria tão expressiva, já que 
o pico de consumo tem se 
deslocado do final da tarde 
para o início da tarde. “Do 
ponto de vista da energia, 
parte do Brasil ficaria pela 
parte da manhã no escuro, 
e nós teríamos, portanto, 
mais consumo de energia 
de manhã. Em que pese, 
na parte da tarde, poder-
mos ter um ganho de ener-
gia que seria mais impor-
tante se a ponta de carga 

(14). A previsão é de 7.500 
veículos por hora passando 
pela rodovia. Já no retor-
no, o tráfego deve se inten-
sificar na terça-feira (17) 
das 16h às 20h, e na 
quarta-feira (18) das 
7h às 13h. Para auxi-
liar os motoristas, a con-
cessionária CCR Nova 
Dutra realiza uma ope-
ração durante o feriado, 
que contará com postos e 
viaturas extras de atendi-

foi de R$ 1.275,48 cor-
respondendo a um acrés-
cimo de 2,59 % em rela-
ção ao mês de dezembro 
de 2014 (R$ 1.243,25). 
Caçapava é a cidade com 
o menor custo da cesta 
básica (R$ 1.263,72) e 
Campos do Jordão passou 
a ser a cidade que apre-
sentou maior custo (R$ 
1.283,34). A diferença da 
variação entre as cidades 
(menor e maior cus-
to) diminuiu de 1,68% 
no mês de dezembro de 
2014 para 1,53% no mês 
de janeiro de 2015. Ali-
mentação teve maior alta
Entre os itens avaliados, 
estão alimentação, higiene 
pessoal e limpeza domésti-
ca. O item alimentação foi 
o que mais contribuiu para 
o aumento, dos 2,59% de 
variação do preço, 2,30% 
correspondem à alimenta-
ção. Dos 32 produtos de 
alimentação pesquisados, 
24 sofreram aumento de 

estivesse se confirmando, 
coisa que, graças a uma 
série de medidas, conse-
guimos atenuar e também 
porque estamos passando 
o período de fevereiro e o 
mês do verão”, explicou 
o ministro. O horário de 
verão começou no dia 19 
de outubro para os estados 
das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste e termina no 
dia 22 deste mês. O prin-
cipal objetivo da medida 
é reduzir o consumo de 
energia no horário de pico, 
registrado a partir das 
18h, aproveitando melhor 
a luminosidade natural.

mento do SOS Usuário, 
campanha de segurança 
com entrega de folhetos 
e veiculação de dicas na 
CCRFM 107.5, além de 
implantação de pista rever-
sível no retorno do feriado. 
Além disso, serão insta-
lados 58 pontos de con-
trole com radares fixos, 
apoiando as ações de 
fiscalização de velocida-
de realizada pela Polí-
cia Rodoviária Federal.

preço, 08 redução. Alca-
tre, contrafilé, feijão ca-
rioquinha, alface, cenoura, 
abobrinha, batata, banana 
nanica, arroz agulhinha e 
farinha de trigo sofreram 
aumento de preço em to-
das as cidades. Já o leite 
C, leite em caixa, ovos e 
café sofreram redução de 
preço em todas as cidades. 
A maior alta fica para a 
cenoura (34,20%) e batata 
(29,45%). De acordo com 
a pesquisa, o aumento se 
justifica pelos problemas 
com desenvolvimento e 
qualidade de raízes e pelo 
período longo de estiagem, 
atrasando a plantio, redu-
zindo a oferta no mercado 
e aumentando nos preços. 
Nos outros itens, dos 5 
produtos do grupo hi-
giene pessoal, 3 tiveram 
aumento de preço e 2 re-
dução. Em relação aos 7 
produtos de limpeza do-
méstica, 6 tiveram aumen-
to de preço e 1 redução.

Oficina de mosaico
é oferecida em
Moreira César

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social, oferece ofi-
cina de mosaico em Mo-
reira César. Esta ação é 
uma intervenção artística 
no CEU das Artes, instala-
do entre o Vale das Acácias 
e Liberdade. As inscrições 
podem ser feitas nos dias 
19 e 20 de fevereiro, entre 
as 13 e 16 horas no Centro 
Comunitário Cícero Prado 
e esta atividade é oferecida 

para toda a comunidade. 
Ao todo são 60 vagas e os 
produtos feitos na oficina 
serão instalados no prédio 
do CEU das Artes, pois, 
faz parte da identidade vi-
sual do equipamento pú-
blico. As aulas acontece-
rão no Centro Comunitário 
Cícero Prado de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11 ho-
ras e das 13 às 16 horas. 
As atividades serão minis-
tradas pela artista plástica 
Claudia Blanco, profissio-

nal experiente nesta téc-
nica de produção em mo-
saicos. O CEU das Artes
O prédio está construído 
na avenida das Orquídeas, 
entre o Liberdade e Vale 
das Acácias. As obras se-
rão concluídas em breve 
e os moradores poderão 
utilizar o espaço diaria-
mente. Esta obra é resul-
tado de uma parceria entre 
os Governos Municipal 
e Federal. O terreno em 
que o CEU das Artes foi 
construído possui 3 mil 
m² e o prédio possui apro-
ximadamente 1.950 m² de 
área construída, distribuí-
dos em dois blocos de uso 
misto. Neste espaço have-
rá auditório com 60 luga-
res, Telecentro, bibliote-
ca, salas administrativas, 
recepção e sanitários com 
acessibilidade para pes-
soas com deficiência. No 
espaço externo há pista de 
skate, local para alonga-
mento e quadra poliespor-
tiva. As crianças poderão 
se divertir no playground.

Curso de Turismo
Rural 2015

em Natividadeda Serra
Programação: Sensibili-
zação:  Data: 20/02/2015  
Horário: 10:00 Local: 
Casa da Agricultura So-
bre o Curso: com o ob-
jetivo de ampliar e olhar 
sobre a propriedade rural 
fornecendo ferramentas 
para identificar e implan-
tar negocio de turismo de 
acordo com os recursos 
encontrados no meio, alia-

dos as habilidades e voca-
ções do produtor rural. O 
curso é composto por dez 
módulos que se seguem e 
mais atividades comple-
mentares: I- Oportunida-
de de empreendimento 
II- Identidade e cultu-
ra III-Gestão de empre-
endimento IV- Ponto de 
vendas de produtos V- 
Meios de Hospedagem 

VI-Meios de alimentação 
VII-Atividades em áreas 
naturais VIII- Atenden-
do e encantando o cliente 
IX-Resgate gastronô-
mico X- Consolidação 
do programa Para maio-
res informações procu-
rar a Casa da Agricultura 
Tel: 3677-1008 E-mail: 
a g r i c u l t u r a @ n a t i v i -
dadedaserra.sp.gov.br


