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Após forte chuva
asfalto afunda e
interdita parte do

acesso à Paraibuna

Prefeitura abre Escolinha 
de Futsal no Centro

Esportivo do Ipiranguinha

Por conta da forte chuva 
que caiu na segunda-feira 
(16), parte do asfalto da 
pista que dá acesso a ci-
dade de Paraibuna cedeu 
e dificulta o acesso pelo 
bairro Bela Vista, km 32, 
na antiga Tamoios (SP-

Aulas irão atender crian-
ças de 10 a 15 anos com 
horários de manhã e de 
tarde A Secretaria de Es-
portes da Prefeitura de 
Ubatuba abre inscrições 
para a Escolinha de Fut-
sal do Ipiranguinha neste 
primeiro semestre. As au-
las irão atender crianças 
do bairro de 10 a 15 anos, 
com horários de manhã e 
de tarde, toda segunda-fei-
ra e quarta-feira, no Cen-
tro de Esportes e Lazer do 

99). No momento, parte da 
pista está interditada, mas 
o local está sendo avalia-
do para ver se há riscos de 
desabamento. Caso esteja 
confirmado o risco, a Po-
lícia Rodoviária Estadual 
fará o bloqueio total da 

Ipiranguinha. De acordo 
com os organizadores, o 
principal objetivo da ini-
ciativa é expandir para os 
bairros afastados do cen-
tro o projeto de Escolinhas 
de Esportes da prefeitura. 
Outros objetivos são fo-
mentar a prática esportiva 
entre os mais jovens e utili-
zar a quadra construída re-
centemente na rua da Cas-
cata de forma coordenada.  
Inicialmente, serão ofe-
recidas duas turmas de 

pista. A Defesa Civil faz 
o monitoramento do local 
desde o incidente. Para 
quem pretende ir à cidade, 
o recomendado é utilizar o 
próximo acesso na rodovia, 
localizado no km 35, co-
nhecido como Castelinho.

30 alunos para a catego-
ria Dentinho (10 a 12) e 
duas turmas para a ida-
de Dente de Leite (13 a 
15). Aproximadamente 
120 crianças serão aten-
didas. Para mais infor-
mações, entre em contato 
pelo telefone 3836-1026 
ou compareça ao Centro 
de Esportes e Lazer do 
Ipiranguinha.  O plan-
tão de atendimento das 
inscrições funciona até 
o dia 27 de fevereiro.

Reuniões técnicas
sobre Mobilidade
Urbana em Pinda

retornam na
próxima terça

Sesc Taubaté realiza 
oficina de culinária

neste mês

A equipe da Secretaria de 
Planejamento da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba está realizando várias 
reuniões técnicas, partici-
pativas e audiências para 
a elaboração do Plano de 
Mobilidade Urbana. Na 
terça-feira (24) inicia a 
segunda fase de reuniões 
técnicas, que acontecem 
até o dia 27, das 8h30 às 
11 horas, no auditório da 
Prefeitura. A reunião do 

O Sesc Taubaté realiza nos 
dias 21 e 25 de feverei-
ro oficinas culinárias e de 
educação ambiental para 
o público adulto e infan-
til.  No dia 21, as crianças 
participam de uma roda 
de conversa com Agente 

dia 24 irá discutir diretri-
zes gerais e conceituais, 
legislação e regulamentos 
e organização institucio-
nal, no dia 25 os assun-
tos serão sistema viário, 
ferroviário e cicloviário, 
já no dia 26 a temática é 
transporte de pedestres, 
coletivo, especializados de 
passageiros e estaciona-
mento regulamentado. En-
cerrando a semana técnica, 
dia 27 haverá discussão 

de Educação Ambiental 
do Sesc, para aprender 
sobre alimentação saudá-
vel e meio ambiente. Em 
seguida, realizarão uma 
receita de salada com pra-
tos e talheres comestíveis.  
No dia 25, será a vez do 

sobre trânsito, transporte 
de cargas, hidroviário e 
aéreo. A população pode 
contribuir com a elabo-
ração do Plano de Mobi-
lidade Urbana, também 
conhecido como PMUP, 
dando sugestões pelo site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Já foram regis-
tradas mais de 100 mani-
festações por meio do site. 
Além disto, haverá mais 
duas reuniões participa-
tivas. A primeira será dia 
04 de março no centro co-
munitário do bairro Cida-
de Nova, e no dia 05 será 
na Etec João Gomes de 
Araújo. O horário de am-
bas é das 18 às 21 horas. 
A segunda Audiência Pú-
blica vai acontecer no dia 
12 de março, das 17h30 
às 21h30, no auditório da 
Câmara de Vereado-
res. Os interessados em 
participar devem fazer 
a inscrição e terão até 
três minutos para fazer 
a explanação das ideias.

preferido do verão, os ins-
critos aprenderão a fazer 
deliciosos sorvetes arte-
sanais com a nutricionista 
Adriana Marques Avinco, 
utilizando ingredientes 
frescos. Todas as ativida-
des são gratuitas e com 
vagas limitadas. As inscri-
ções podem ser feitas pela 
Central de Atendi-
mento pelo número 
(12) 3634-4000. 
Confira as oficinas: 
Oficina Mestre Cuca: 
Mãos à Massa Dia 
21, às 10h30,   Sala 
dos Figureiros Ofici-
na Sorvetes Artesanais 
Dia 25, às 19h30, 
Sala dos Figureiros 
O Sesc Taubaté fica na 
Avenida Milton de Alva-
renga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.
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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

PAT de Caraguatatuba
oferece novas vagas

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Cara-
guá está com vagas aber-
tas para diversas áreas. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-

de, podendo sofrer varia-
ções e não estarem mais 
disponíveis se atingirem 
o limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 

que as disponibilizaram. 
Confira os cursos ofereci-
dos por meio do telefone 
(12) 3882-5211 ou vá até 
PAT da cidade, loca-
lizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré.

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.

PAT oferece vagas de
emprego em Ilhabela 

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador de 
Ilhabela está com va-
gas de emprego para 
diferentes áreas. O preen-
chimento de vagas varia 

de acordo com os requi-
sitos e nível de escola-
ridade dos candidatos. 
C o n s u l t e 
mais informações através 
do site: http://www.ilhabe-

la.sp.gov.br/servicos. Para 
se inscrever é necessário ir 
até à sede do PAT, na Rua 
Prefeito Mariano Pro-
cópio de Araújo Car-
valho, nº 128, Perequê,
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Anhanguera de pinda abre curso 
de pós-graduação em pedagogia

A Faculdade Anhangue-
ra de Pinda lança o cur-
so de pós-graduação em 
Pedagogia Empresarial. 
O curso, que tem duração 
de 14 meses e carga horária 
de 360 horas, às segundas 

e quartas-feiras, especia-
liza o profissional a im-
plementar nas empresas a 
in terdisc ipl inar idade, 
a aprendizagem colabora-
tiva e a gestão do conhe-
cimento como alicerces 

de ambientes empresariais 
dinâmicos e inovadores. 
As inscrições 
podem ser fei-
tas por meio do site: 
h t t p s : / / w w w . p o r -
t a l p o s . c o m . b r /

Atendendo Acordo  Celebrado 
com o Ministério Público

Prefeitura vai ser obrigada a 
rever o projeto

A Prefeitura de Taubaté 
terá que apresentar até o 
fim desse ano um projeto 
de revisão geral do Pla-
no Diretor do município. 
A medida atenderá a um 
acordo judicial firmado 
em novembro passado en-
tre o Ministério Público 
e o governo Ortiz Junior 
(PSDB). O TAC (Termo 
de Ajustamento de Con-
duta) foi proposto após a 
Promotoria de Habitação e 
Urbanismo identificar uma 
série de irregularidades 
ocorridas na elaboração 
e na aprovação do Plano 
Diretor, ainda durante o 
governo Roberto Peixo-
to (PEN), e em alterações 
posteriores promovidas na 
gestão passada e também 
na atual. Entre as irregu-
laridades apontadas pela 
Promotoria estão a falta de 
estudos técnicos, a ausên-
cia de participação popular 
nas discussões e alterações 
promovidas apenas para 
atender interesses de em-
presários do setor imobili-
ário. Aprovado em janeiro 
de 2011, o Plano Diretor 
— instrumento básico de 
processo de planejamento 
para a implantação da po-
lítica de desenvolvimento 
urbano — já previa uma 
revisão geral cinco anos 
após sua entrada em vigor. 
Com o TAC, porém, esse 
estudo será antecipado. 
Além disso, a Prefeitura 
terá que apresentar em 180 
dias — a contar da data de 
assinatura do acordo — 
um projeto de revisão, em 
separado, da localização, 
extensão e zoneamento da 
área de expansão urbana. 
processo/ Em 2006, ain-
da no primeiro mandato 
de Peixoto, a Prefeitura 
instituiu uma comissão 
especial para elaborar e 

implementar o Plano Dire-
tor do município. A partir 
de 2008, por meio de um 
inquérito civil, a Promoto-
ria passou a acompanhar 
o processo para verificar 
se seriam atendidos os 
requisitos estabelecidos 
pelo Estatuto da Cidade. 
No mesmo ano a Prefeitu-
ra encaminhou o projeto à 
Câmara. A propositura só 
foi aprovada em janeiro de 
2011. Desde então, o Plano 
Diretor já foi alterado por 
oito leis complementares, 
sendo seis ainda durante o 
governo Peixoto e duas já 
na gestão Ortiz Junior. No 
governo passado, a mu-
dança mais emblemática 
foi a ampliação da área de 
expansão urbana na região 
do Barreiro para tentar im-
pedir a obra de prolonga-
mento da Rodovia Carva-
lho Pinto. Na gestão atual, 
a alteração mais criticada 
foi a ampliação da área 
urbana na região da Es-
trada das Sete Voltas, em 
dezembro de 2013, com 
o objetivo de possibilitar 
a implantação no local de 
um condomínio do grupo 
Alphaville, especializado
em empreendimentos de 
alto padrão No inquéri-
to civil, o promotor João 
Marcos Cervantes cita 
que as alterações modifi-
caram ‘substancialmente’ 
o conteúdo do Plano Di-
retor, que foi ‘retalhado’ 
diversas vezes para aten-
der ‘somente aos interes-
ses de empreendedores 
do mercado imobiliário’.
Ainda de acordo com o 
promotor, isso ocorreu 
‘sem suficiente lastro em 
prévios estudos técnicos, 
efetiva participação popu-
lar e gestão democrática 
do Plano Diretor’. acordo/ 
No TAC, assinado em 19 

de novembro pelo promo-
tor e pelo prefeito, o mu-
nicípio se comprometeu 
a fazer uma revisão geral 
do Plano Diretor dentro do 
que foi estabelecido pelo 
Estatuto da Cidade. Uma 
comissão interna para esse 
fim já foi instituída na Pre-
feitura no ano passado, e 
contará com o apoio da 
empresa Geo Brasilis, de 
São Paulo, que foi a única 
interessada em um chama-
mento público aberto pela 
administração em busca 
de parceiras. Caso os pra-
zos sejam desrespeitados, 
o município terá que pa-
gar multa diária de R$ 10 
mil e o prefeito poderá ser 
alvo de uma ação por im-
probidade administrativa. 
O novo estudo deverá con-
ter a demarcação do novo 
perímetro urbano (essa 
parte será apresentada an-
tes, de forma isolada), a 
delimitação dos trechos 
com restrições à urbaniza-
ção e dos trechos sujeitos 
a controle especial em fun-
ção de ameaça de desas-
tres naturais, a definição 
de áreas que serão utiliza-
das para sistema viário e 
infraestrutura, a definições 
de parâmetros de parce-
lamento e uso do solo e a 
previsão de áreas para ha-
bitação de interesse social. 
Além disso, o texto deve 
prever a efetiva aplicação 
do plano municipal de re-
síduos sólidos e a revisão 
dos sistemas de drenagem 
de águas pluviais, entre 
outros. Uma das adequa-
ções propostas deve ser 
votada hoje na Câmara: a 
alteração da composição 
do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. 
Criado em junho de 2013 
por Ortiz, o Conselho con-
ta hoje com apenas cinco 
representantes, sendo um 
da Prefeitura, um da Câ-
mara e outros três de enti-
dades que representam os 
setores de comércio, cons-
trução e indústria.  Pelo 
novo texto, que visa aten-
der ao pedido de aumento 
da participação popular, o 
Conselho passará a contar 
com 19 membros, sendo 
seis de representantes de 
associações de moradores.

Mocidade alegre vence o
Carnaval taubateano

Exportações: redução de 
32,9% em Taubaté

Com 197,3 pontos, a es-
cola Império Central de 
Mocidade Alegre venceu 
o Carnaval 2015 de Tauba-
té. A apuração dos votos 
ocorreu na tarde de ontem, 
na quadra da CTI. A escola 
se consagrou campeã pela 
9ª vez e levou para a Ave-
nida do Povo na madruga-
da de ontem uma homena-
gem ao escritor Monteiro 
Lobato. Com o tema ‘O 
Picapau Amarelo e a refor-
ma da natureza ’, a escola 
— que representa a comu-
nidade da Vila das Graças– 
transformou os persona-
gens do Sítio em passistas. 
Emília, Narizinho, Pe-
drinho e outros persona-
gens das histórias infantis 
encantaram os jurados. 
APURAÇÃO /A menor 
nota da Mocidade, nos 
10 quesitos sob avaliação 
da comissão de jurados, 
foi um 9,6 no enredo. Em 
2014, a agremiação foi pu-
nida por desfilar com um 
número menor de compo-
nentes do que o exigido 
pela organização e, por 
isso, não recebeu verba 
para entrar na avenida este 
ano. A punição é válida 
por dois anos (continuará 
em 2016). Para mostrar 
que aprendeu a ‘lição de 
casa’, a Mocidade apre-
sentou na madrugada des-
ta segunda-feira todos os 
itens exigidos, como alas, 
comissões, o total de 250 
figurantes, entre outros, e 
não sofreu nenhuma puni-
ção. “Se a Mocidade está 
saindo campeão hoje é 
porque existe uma comu-
nidade que ama esta esco-
la. São 40 anos. Em 2016 
ainda vamos desfilar sem 
a verba da prefeitura, mas 
já começamos a trabalhar 
para que tudo ocorra bem”, 
disse o presidente da esco-
la de samba, Douglas He-
ckmam. Emocionado, o 
vice-presidente, Francisco 
Matias dos Santos, o Pe-

As exportações de Taubaté 
em janeiro deste ano recu-
aram 32,9% — compara-
do ao mesmo período em 
2014. Segundo a Balança 
Comercial, o município 
exportou total de US$ 45,6 
milhões no primeiro mês 
de 2015. O maior volume 
de exportações do municí-
pio é de produtos do setor 
automotivo, de cerca de 
US$ 19 milhões, segun-
do a Balança Comercial.
As importações de Tauba-
té, segunda cidade do Vale 
do Paraíba com maior vo-
lume de exportação, soma-
ram em janeiro montante 
de US$ 227,1 milhões. 
Portanto, a balança co-

dro, também agradeceu a 
comunidade. “Todo mun-
do compareceu, a comuni-
dade ajudou muito, este é 
o nosso maior reconheci-
mento ”, disse. RANKIN-
G/A Acadêmicos do Santa 
Fé ficou em 2º lugar com 
196,2 pontos. A escola 
cantou sobre jogos, bingos 
e o sonho de enriquecer. Já 
a escola Boêmios das Esti-
va, que era a atual tricam-
peã, levou para a avenida 
a história do circo, e ficou 
em terceiro, com 195,5 
pontos. A Unidos do Par-
que Aeroporto foi puni-
da com oito décimos, por 
desfilar com 229 integran-
tes, sendo o mínimo de 
250. Já a Império e Boê-
mios do Morro, foi punida 
com um ponto, por desfi-
lar com 224 componentes 
e 11 baianas, do total exi-
gido de 15. Pelo grupo de 
acesso, a escola XV No-
vembro Acadêmicos do 
Chafariz conquistou o títu-
lo do Carnaval — demais 
concorrentes, Taubateano 
do coração corinthiano ha-
via desistido e a Unidos do 
Jaraflor resolveu não en-
trar na avenida no sábado. 
Os representantes das es-
colas não foram encontra-
dos para comentar. ERRO 
DE JURADA PROVOCA 
TUMULTO E ATÉ PE-
DIDO DE ANULAÇÃO 
DO CARNAVAL 2015
A apuração do Carnaval 
de Taubaté 2015 foi mar-
cada por questionamentos 
e confusão. A jurada Paula 
Abreu se esqueceu de dar 
a nota para a Escola Boê-
mios da Estiva no quesito 
comissão de frente. Com 
isso, a apuração teve que 
ser interrompida tempo-
rariamente. A jurada, que 
mora em Guaratinguetá, 
foi acionada a comparecer 
e dar a nota pessoalmente. 
Ela pediu desculpas e as-
sumiu o erro. “Peço des-
culpas à escola. Taubaté 

mercial do município ini-
ciou o ano com um déficit 
de US$ 181,5 milhões.
Os dados da balança co-
mercial dos municípios 
foram divulgados ontem 
pela Secretaria de Comér-
cio Exterior, do Ministé-
rio do Desenvolvimento.
região / As exportações de 
São José dos Campos em 
janeiro deste ano recua-
ram 11,6% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. No primeiro 
mês de 2015, o municí-
pio exportou um total de 
US$ 184,3 milhões. Em 
janeiro do ano passado, 
as exportações somaram
US$ 208,6 milhões.

teve um Carnaval brilhan-
te este ano. A Boêmios ti-
rou nota 10 e na justificati-
va eu digo que ela cumpriu 
sua missão de saudar o 
público”, disse Paula. 
Apesar disso, os diretores 
não gostaram e chegaram 
a cogitar o cancelamen-
to do Carnaval da cidade. 
“Um verdadeira palhaçada 
isso ter acontecido. Não da 
para levar a sério, o Carna-
val deveria ser cancelado 
”, disse a secretária geral 
da escola, Gisele Cristina 
da Cunha. DECISÕES /
De acordo com a secretá-
ria de Cultura e Turismo 
de Taubaté, Martha Serra, 
os membros da comissão 
de Carnaval da prefeitura 
não podem intervir duran-
te o processo de notas e, 
por este motivo, a empresa 
Stela Eventos foi contra-
tada. “Construímos juntos 
com cada representante 
da escola o regulamento 
do Carnaval para que tudo 
ocorresse bem. Nos reuni-
mos duas vezes e algumas 
dúvidas foram coloca-
das em votação. Tudo foi 
constituído com a maior 
transparência possível. 
A empresa de jurados é 
contratada e agora vamos 
decidir com o Jurídico [da 
prefeitura] o que pode ser 
feito ”, disse Martha. O 
carnavalesco Robson Sil-
va, da escola Unidos do 
Parque Aeroporto, chegou 
a levantar outros proble-
mas, que já haviam sido 
discutidos com a comissão 
antes do Carnaval. Entre 
eles, o atraso na entrega 
da sinopse do samba de 
duas agremiações e entre-
ga de documentos. “Como 
presidente da comissão, 
achei melhor, em comum 
acordo com os integran-
tes das escolas participan-
tes, em não desclassificá
-las, para não prejudicar 
o Carnaval de Taubaté 
”, completou Martha.

Já as importações do mu-
nicípio no mesmo período 
somaram US$ 285,2 mi-
lhões. A balança comer-
cial de São José começou 
o ano deficitária em US$ 
100, 9 milhões. Os pro-
dutos de maior volume 
exportados foram do setor 
aeronáutico, no montan-
te de US$ 111,3 milhões.
Na contramão, Guara-
tinguetá registrou alta de 
43,5% nas exportações 
em janeiro. O município 
exportou US$ 25,5 mi-
lhões em janeiro deste ano 
ante US$ 17,7 milhões em 
igual período do ano pas-
sado. Já as importações so-
maram US$ 83,4 milhões.
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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.

Trânsito: obras tentam 
resolver dois gargalos

Senai Pindamonhangaba 
comemora 25 anos

Ainda sem prazo defini-
do para a implantação do 
novo pacote viário, o go-
verno Ortiz Junior (PSDB) 
promete dar início em bre-
ve às licitações das obras 
para corrigir dois dos prin-
cipais gargalos do trânsito 
de Taubaté: o viaduto do 
Belém e também o túnel 
do Mercatau. De acordo 
com a prefeitura, as rota-
tórias próximas aos locais 
serão readequadas. “As 
rotatórias das avenidas 
Dom Pedro I e dos Ban-
deirantes, em ambos os 
locais, demandam gran-
des obras de readequação 
geométrica. Elas estão em 
processo de licitação, o 
termo de referência está 
sendo elaborado e o valor 
estimado para a execução 
é de R$ 3 milhões”, infor-
mou o governo, por meio 
de nota. Com o pacote vi-
ário, que tinha prazo ini-
cial para janeiro e ainda 
segue no papel, o viaduto 
do Belém passará a seguir 

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-

em mão única, sentido ro-
dovia Oswaldo Cruz. Já o 
túnel do Mercatau passa-
rá por readequações para 
corrigir o gargalo. Atraso/ 
O pacote foi anunciado 
oficialmente em dezem-
bro passado e começaria 
a ser implantado em 20 de 
janeiro — aproveitaria o 
período de férias escola-
res, com ruas mais vazias. 
Falhas administrativas, 
no entanto, provocaram 
a suspensão de duas lici-
tações fundamentais para 
o projeto: uma para se-
máforos (R$ 3,1 milhões) 
e uma para aquisição de 
sinalização vertical (R$ 
11,5 milhões). Esta última 
teve o processo licitató-
rio realizado no início do 
mês, mas a primeira foi 
suspensa por tempo inde-
terminado. O governo Or-
tiz também não informou 
se o pacote viário poderá 
ser implementado apenas 
com o contrato da sinaliza-
ção ou se será necessário 

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-

aguardar o certame do sis-
tema semafórico. “A data 
para início da implanta-
ção das melhorias viárias 
será definida e divulgada 
amplamente em momen-
to oportuno”, se limitou 
a informar a prefeitura. 
pacote/ De acordo com o 
prefeito Ortiz Junior, as al-
terações viárias vão tentar 
corrigir três gargalos do 
trânsito: além do viaduto 
do Belém e do túnel do 
Mercatau, a rotatória do 
Parque Três Marias tam-
bém está no planejamento. 
As alterações mais sig-
nificativas, por exemplo, 
acontecem no centro da 
cidade. A rua Emílio Win-
ther perderá seu sentido 
mão dupla na praça Santa 
Terezinha, seguindo em 
mão única no sentido cen-
tro. A praça terá seu sen-
tido de circulação inver-
tido. As ruas Pedro Costa 
e Marquês do Herval tam-
bém terão sentido altera-
do, e passarão a operar em 
mão única sentido bairro. 
A rua Quinze de Novem-
bro terá sentido único para 
o centro até a rua Coronel 
Augusto Monteiro. Neste 
cruzamento, o motorista 
poderá acessar o túnel sen-
tido Vila das Graças ou a 
avenida Granadeiro Gui-
marães. A Gastão Câmara 
Leal segue no sentido úni-
co para a rua Doutor Souza 
Alves, que também 
terá sentido único para 
a Quatro de Março.

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.

Aviso de Licitação
2º Batalhão de Engenharia 

de Combate
UASG: 160477 – 2º 
Batalhão de Enge-
nharia de Combate
Pregão Eletrô-
nico nº 03/2015

Objeto: Aquisição de 
Equipamentos e Ma-
teriais Permanentes.
Data Sessão 
Pública: 05 de março 

2015 - 09: 30 (nove e 
trinta horas - ho-
rário de Brasília).
Retirada do Edital 
www.comprasnet.gov.br


