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Candidatos já podem 
consultar locais de

prova para concurso da 
Prefeitura de Ubatuba

Aulas práticas de
habilitação para

categoria B têm nova 
carga horária

A Idecan, empresa orga-
nizadora do concurso da 
Prefeitura de Ubatuba, co-
locou a disposição para os 
candidatos em seu site a 
consulta dos locais de pro-

A partir desta semana aulas 
práticas para condutores 
da categoria B terão nova 
carga horária. De acordo 
com a lei federal que entra 
em vigor em todo o Estado 
de São Paulo, o reajuste 
nos valores praticados pe-
los Centros de Formação 
de Condutores (CFCs) 
seja mínimo, em torno de 
6%, ação já articulada pelo 
Detran.SP para garantir 

va. O concurso acontece 
no próximo dia 8 de feve-
reiro e mais de 12 mil can-
didatos farão a prova para 
preenchimento de 468 va-
gas com salários que va-

esse limite. A medida pas-
sa a valer para o candidato 
que realizar o exame mé-
dico a partir dessa data. O 
cidadão que se candidatar 
a sua primeira habilitação 
na categoria B, conforme 
determina a Resolução 
493 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), 
terá um acréscimo de cin-
co horas na carga horária, 
que passará de 20 para 25 

riam de R$ 777,12 a R$ 
2.841,00. A prova foi adia-
da em dezembro por conta 
de problemas em locais de 
prova. A empresa Idecan 
informou que o número de 
inscritos superou as expec-
tativas, o que ocasionou o 
problema na distribuição 
dos candidatos. Agora, 
informam que todos farão 
prova em Ubatuba. Con-
fira os locais de prova no 
link: http://www.concurso.
idecan.org.br/ConsultaLo-
calProva.aspx?key=533

horas /aulas. Para quem  
está habilitado na catego-
ria A (moto) e quer adicio-
nar a categoria B (carro), 
a carga horária passará de 
15 para 20 horas de aulas 
práticas, das quais 4 horas/
aula deverão ser realiza-
das no período noturno. 
Simulador - O candidato 
à 1ª habilitação na catego-
ria B (carro) que optar em 
trocar aulas práticas de rua 
pelo Simulador de Direção 
Veicular, poderá substituir 
até oito aulas, sendo  4h 
no período noturno e 4h 
no diurno. Da carga ho-
rária total para adicionar 
a categoria, poderão ser 
realizadas no simulador, 
se o cidadão desejar, até 6 
horas/aula, sendo 3h para 
substituição das aulas no-
turnas e 3h para as diurnas.

Ciclista taubateano 
vence prova em
Poços de Caldas

Taubaté Big Donkeys
realiza seletiva em

busca de novos talentos

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté por intermédio 
da Secretaria de Espor-
te. A Equipe de Ciclis-
mo de Taubaté obteve no 
domingo (18) mais um 
expressivo resultado. A 
prova de Poços de Caldas 
é realizada há mais de 50 
anos sendo uma das clás-
sicas mais antigas do País.
Taubaté competiu com 4 
atletas na categoria Eli-
te na clássica competição 
anual de Poços de Cal-
das-MG, prova que abre o 
calendário da Média Pau-

O Taubaté Big Donkeys, 
time de flag football, re-
aliza no próximo dia 25 
de janeiro a seletiva anual 
para trazer novos talentos 
para o time. O flag é uma 
versão do futebol america-
no. Possui regras pareci-
das, mas no flag, ao invés 
de derrubar o adversário, 
os jogadores devem reti-
rar uma fita (flag) presa 
ao corpo. A seletiva tem 
início às 8h e acontece no 

lista. Os taubateanos ob-
tiveram grande destaque 
durante a prova e conquis-
taram o primeiro triunfo 
da temporada 2015. Foi a 
primeira competição do 
ano para a ECT, que obte-
ve o 1º lugar no pódio com 
Tiago Fiorilli. Tiago Nadin 
de Ribeirão Preto, João 
Gaspar (Movistar Equa-
dor), Bruno Tabanez (Me-
morial Santos )e Renato 
Ruiz (ECT) completaram 
o pódio. Além do triunfo 
individual a ECT finalizou 
o dia como equipe campeã 
na categoria Elite. Na ca-
tegoria Junior, a equipe de 

Campus do Bom Conselho 
da Unitau. Não é necessá-
rio ter experiência no es-
porte e serão selecionados 
atletas para as categorias: 
masculino juvenil (de 10 
a 14 anos) e masculino e 
feminino adulto (a partir 
dos 15 anos). Os interes-
sados devem usar unifor-
me com camiseta branca, 
shorts azul, meião branco 
e tênis ou chuteira e com-
parecer com 15 minutos de 

Base da ECT, marcamos 
presença com jovens pro-
messas no podium, desta 
vez obtendo a 5ª colocação 
com Vitor Nunes Barbosa. 
Outra quinta colocação foi 
conquistada na categoria 
Sênior B com José Dioge-
nes, o Pernambuco. A ECT 
segue realizando um tra-
balho com os garotos que 
ano a ano mostram que são 
meninos de talento e pro-
missores atletas.  A Equi-
pe de Ciclismo de Tauba-
té (ECT ) tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté por intermédio 
da Secretaria de Esporte.

antecedência para a prepa-
ração. A inscrição é gra-
tuita e o interessado deve 
preencher o formulário 
através do link: http://goo.
gl/forms/MMb7SN3QI6
Mais informações po-
dem ser obtidas atra-
vés do e-mail: contato@
bigdonkeys.com.br. O 
Campus do Bom Con-
selho fica na Avenida 
Tiradentes, 500, Bom 
Conselho - Taubaté.
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EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, 
encarregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sen-
sação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para 
combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. 
Ela adapta as condições do ambiente de vida antiguíssimas leis da fisiologia e bioquí-
mica humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou 
duas porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para 
manter sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jo-
vem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os 
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma dimi-
nuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O obje-
tivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante 
a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O 
sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.

Humor 

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito riso, mui-
tos doces gostosos e, de repente, alguém, com um copo cheio de bebida na mão quis 
brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olha triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito tra-
balho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou atender 
porque estou evitando falar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe seu recado 
que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que essa certa pes-
soa é você... Obrigado.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante e 
pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo, a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens   

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imedia-
tos, é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os 
projetos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxer-
gar alguma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o 
mesmo roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade. 
Pode ser que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um 
desânimo passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à sensação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais impor-
tante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam 
as funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não fun-
cionavam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimento o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião: “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Uma boa idéia é um pensamento que ficou de pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
O homem é o único animal que faz bagunças. 
Espero que o meu silêncio fale por mim.
A utopia de hoje é a realidade de amanhã

CCR NovaDutra registra mais de 740 
mil ligações de usuários em 2014

Disque CCR NovaDutra 
recebeu o equivalente a 
uma ligação a cada mi-
nuto. A CCR NovaDutra 
recebeu 748.432 ligações 
de usuários em 2014. Do 
total, 538.931 atendimen-
tos foram realizados pelo 
Disque CCR NovaDutra 
e 209.501 por meio dos 
telefones de emergência, 
chamados de call boxes. 
Além de receber solicita-
ções de socorro médico ou 
mecânico, o Disque CCR 
NovaDutra 0800-0173536 
oferece gratuitamente, 24 

horas por dia, todos os 
dias da semana, informa-
ções sobre as condições da 
estrada, valor das tarifas, 
localização das praças de 
pedágio, acessos a cidades 
lindeiras, e também infor-
mações sobre trajeto e dis-
tância entre os municípios. 
Treze profissionais, em 
regime de revezamento, 
atendem em torno de 45 
mil ligações de usuários 
por mês, o equivalente a 
uma ligação a cada minu-
to. Já por meio dos call bo-
xes, os telefones de emer-

gência instalados a cada 
quilômetro da rodovia, nos 
dois sentidos, a equipe do 
Centro de Controle Opera-
cional (CCO) da CCR No-
vaDutra recebe, em média, 
17 mil ligações por mês. 
Quando um dos 804 
telefones de emer-
gência disponíveis na 
via Dutra é acionado, 
o CCO identifica ime-
diatamente a localização 
do usuário e, quando ne-
cessário, aciona a via-
tura mais próxima para 
realizar o atendimento.

Resultado mostra fragilidade 
na leitura e na escrita

dizem professores
Na última edição do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem), apenas 
250 pessoas tiraram a nota 
máxima 1000 - enquanto 
529.374 zeraram a reda-
ção. Os números, segundo 
especialistas, revelam fra-
gilidade no ensino e na for-
mação de jovens que, cada 
vez menos, conseguem 
articular ideias próprias. 
Faltam leitura e prática 
de escrita. “É um número 
expressivo. Estamos fa-
lando de meio milhão de 
jovens que tiraram zero. 
A maioria não conseguiu 
sequer se prender ao tema. 
O nosso aluno do ensino 
médio é aquele que não 
consegue ler o tema pro-
posto, não está conseguin-
do escrever minimamente 
dentro do que foi pedido”, 
analisa o professor do 
Colégio JK, em Brasília, 
Marcelo Freire. O balanço 
divulgado pelo Ministério 
da Educação mostra que 
217.339 zeraram a prova 
por fugir ao tema, esse foi 
o principal motivo para a 
anulação. Para Freire, os 
números devem servir de 
alerta também para a outra 
ponta. Dos quase 6,2 mi-
lhões que fizeram a prova, 
apenas 250 conseguiram a 
nota máxima. Na edição 
anterior, em 2013, entre 
os 5 milhões que fizeram 
o exame, 481 obtiveram 
a nota 1000 e 106.742 
zeraram. Ele explica que 

o aluno nota máxima é o 
que entende os critérios 
do Enem, que se prepara, 
mas não se trata “de um 
novo Machado de Assis, 
de um superdotado. É bom 
aluno, que está preparado 
para falar sobre qualquer 
tema. São poucos os que 
podem apresentar o que se 
espera do bom aluno”, diz. 
O resultado pode, no en-
tanto, servir para que haja 
uma mudança no sistema 
de ensino, segundo Freire. 
O coordenador de Reda-
ção do Colégio Sigma, Eli 
Guimarães, concorda que 
as escolas passarão a dar 
mais valor à produção tex-
tual. Ele defende que não 
apenas a disciplina de por-
tuguês, mas todas as disci-
plinas trabalhem a leitura 
de vários gêneros textuais. 
“O texto, seja ele qual for, 
verbal e não verbal, tem 
que ser o elemento cen-
tral no processo de ensi-
no e aprendizagem”, diz 
Segundo Guimarães, para 
escrever bem, é preciso 
praticar. Os alunos devem 
escrever e ter os textos 
corrigidos. “Não pode-
mos deixar o problema 
textual na leitura, mas na 
escritura. Precisamos de 
uma correção orientada. 
Os alunos devem produzir 
textos regularmente e es-
ses textos devem ser cor-
rigidos de forma adequa-
da. Não adianta escrever 
20 redações sem que elas 

sejam corrigidas”, defen-
de. Para o CEO (sigla, em 
inglês, de Chief Execu-
tive Officer - diretor exe-
cutivo, em português) da 
Rede Educacional Alub, 
Alexandre Crispi, além do 
ensino, o contexto em que 
o jovem está inserido hoje 
também causa impacto na 
produção textual.  O jo-
vem está bastante conec-
tado na internet, o acesso 
à infomação é grande. A 
leitura, no entanto, é mais 
superficial e voltada para 
interesses específicos. Re-
des sociais, whatsapp tam-
bém influenciam a escrita. 
Não é incomum, segundo 
ele, que os alunos abre-
viem palavras ou deixem 
de usar conectivos.   Pra-
ticar foi o que ajudou a 
estudante Victória Maria 
Luz Borges a conseguir a 
nota 1000. Este foi o ter-
ceiro Enem da estudante, 
que quer cursar medicina 
em uma universidade fe-
deral. No Colégio Lerote, 
em Teresina, ela diz que 
a redação era muito in-
centivada. Toda semana 
produzia um texto. “Acho 
que o segredo é ter muito 
foco, ler muito, praticar. 
A leitura tem que ser as-
sociada à escrita. É preci-
so também, antes de tudo, 
compreender os critérios 
do Enem para colocar em 
prática. Assim consegue-
se escrever sobre qual-
quer tema que venha”.
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PAT de Ilhabela divulga nova
relação de vagas de emprego

Taubaté cadastra ambulantes 
para o Carnaval 2015

Taubaté divulga
programação do
Carnaval 2015

Associação Comercial e
Industrial de Ubatuba comunica 

vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Ilhabe-
la divulgou uma nova re-
lação com diversas vagas 
de emprego em diferentes 
segmentos. A agência co-
munica que a decisão das 
contratações é responsabi-
lidade dos empregadores. 
As vagas podem ser pre-
enchidas, canceladas ou 
alteradas diariamente. O 
interessado à uma das va-
gas precisará preencher os  
requisitos exigidos, dentre 
eles, nível de escolaridade 
e experiência na área.  Os 
encaminhamentos são re-
alizados de acordo com o 
perfil de cada candidato. 
Os candidatos as postos 
de trabalho oferecidos de-
vem comparecer à sede do 

Até o dia 30 de janeiro 
a Prefeitura de Taubaté 
realiza o cadastramen-
to de vendedores ambu-
lantes para atuarem nos 
eventos do Carnaval. 
O cadastro deve ser feito 
pessoalmente na Secre-
taria de Serviços Públi-
cos, das 08h às 11h e das 
13h às 17h. Os interes-

Em Taubaté, o Carnaval 
2015 promete ser um dos 
mais animados da região. 
O tema para este ano é 
“Vivas Cores” e o mascote 
será o pavão azul, uma alu-
são ao folclore taubateano 
e às famosas figureiras da 
Rua Imaculada. A abertu-
ra extraoficial do carnaval 
acontecerá no sábado (7) 
com a presença do bloco 
Vai Quem Quer. A concen-
tração dos foliões será na 
Praça Santa Luzia, a partir 
das 15h e em seguida, o 
bloco seguirá em direção à 
Avenida do Povo. Na mes-
ma data será eleita a Corte 
de Momo do carnaval. O 

A Associação Comer-
cial e Industrial de Uba-
tuba – ACIU, acaba de 
atualizar sua relação de 
ofertas de empregos. 
Mais informações com a 
ACIU, que  está locali-
zada na Rua Dr. Esteves 
da Silva, 51- Centro. Va-
gas: Auxiliar de expedi-
ção, Balconista, Profes-

PAT, na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Perequê. 
Confira as vagas: Ajudan-
te de cozinha, Ajudante 
de eletricista, Atendente 
de balcão, Atendente de 
mesa, Auxiliar administra-
tivo, Auxiliar de barman, 
Auxiliar de cozinha, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de limpeza, Auxiliar de 
manutenção predial, Auxi-
liar de mecânico de autos, 
Azulejista, Balconista de 
lanchonete, Barman, Cai-
xa de bar, lanchonetes e 
restaurantes, Camareira de 
hotel, Caseiro, Consultor 
de vendas, Costureira em 
geral, Cozinheiro de res-
taurante, Cumim, Empre-
gado doméstico  arruma-

sados devem ter licença 
de ambulante ativa no 
município e apresentar o 
RG no ato da inscrição. 
Serão permitidos até 100 
ambulantes mais o mes-
mo número de auxiliares, 
tendo por critério a or-
dem de chegada à Secre-
taria de Serviços Públi-
cos, no ato de inscrição. 

evento será realizado pela 
primeira vez no Palco de 
Eventos Sálvio Telmo Su-
zano, distrito de Quiririm, 
com início previsto para as 
20h. Também em Quiririm 
será realizado o 9º Con-
curso de Marchinhas, nos 
dias 10,11 e 12 de feve-
reiro. A abertura oficial do 
Carnaval será na Avenida 
do Povo, no sábado (14), 
a partir das 19h30 com a 
cerimônia de entrega da 
chave da cidade à corte 
de momo. Logo a seguir, 
com o tema  O Mundo In-
fantil de Monteiro Lobato 
, desfilarão as crianças do 
“Integral Folia”. Encer-

sores, Sushiman (com 
experiência), Ajudante, 
Ajudante Geral, Atenden-
te, Padeiro, Cozinheiro, 
Chapeiro, Recepcionista 
noturno, Ajudante de Piz-
zaiolo, Auxiliar de Sushi-
man, Faxineira diarista, 
Cuidadora de idosa, Repo-
sitor, Operador de caixa, 
Açougueiro, Recepcionis-

dor, Garçom, Instalador de 
antenas de televisão, Jardi-
neiro, Manicure, Maître de 
restaurante, Mecânico de 
auto em geral, Mecânico 
de manutenção de bicicle-
tas, Mecânico de manuten-
ção de motocicletas, Mo-
toboy, Motorista de ônibus 
urbano, Operador de cai-
xa, Pedreiro, Piscineiro, 
Pizzaiolo, Recepcionista 
atendente, Recepcionista 
de hotel, Representante 
comercial autônomo, Su-
pervisor de vendas comer-
cial, Técnico em manu-
tenção de equipamentos 
de informática, Tosador 
de animais domésticos, 
Vendedor - no comércio 
de mercadorias, Vende-
dor pracista, e Vigilante

A Secretaria fica na Rua 
Urbano Alves de Sou-
za Pereira, 357, Centro. 
O decreto com o regu-
lamento e os critérios 
para a atividade am-
bulante no Carnaval 
está disponível no site 
www.taubate.sp.gov.br. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3625-5020.

rando, desfilarão blocos e 
escolas de samba do gru-
po de acesso. O domingo 
(15) está reservado para 
as matinês na Avenida do 
Povo com início às 16h. 
A noite terá encerramento 
com o desfile das tradi-
cionais escolas de samba 
do grupo especial, a par-
tir das 22hs. Quiririm – A 
folia no Distrito de Quiri-
rim terá matinês domin-
go, segunda e terça-feira, 
sempre às 16h. Tem ainda 
desfile de blocos nas ruas 
do distrito e a noite o Pal-
co de Eventos recebe car-
naval de marchinhas com 
a Banda Mistura Folia.

ta, Padeiro, Cuidadora de 
Idosa, Cozinheira, Garçon, 
Funcionária para limpeza 
de banheiros, Governança, 
Recepcionista (homem), 
Auxiliar de Limpeza, Con-
feiteira, Cumin, Auxiliar 
de Cozinha, Camareira, 
Garçonete, Recepcionista 
noturno, Atendimento, e 
Gerente Operacional

Professor de jiu-jitsu se 
muda para os EUA e
reclama da falta de

incentivo ao esporte em 
Pindamonhangaba

Marcelo Mateus da Cruz, 
professor de Jiu-Jitsu há 18 
anos está de malas pron-
tas para deixar o Brasil, e 
leva também na bagagem, 
segundo ele,  uma certa 
decepção com Pindamo-
nhangaba. Ele diz que está 
na cidade há muito tempo, 
com sua academia insta-
lada em frente ao centro 
esportivo “João do Pulo”. 
No local, treinam cerca 
de 80 alunos. Conhecido 
como “Tchelo”, o pro-
fessor e atleta reclama da 
falta de incentivo das au-
toridades municipais. “Há 
16 anos estou na cidade, 
buscando espaço, buscan-
do apoio na Prefeitura, nas 
empresas, e é muito difícil 
de conseguir. Por esse mo-
tivo, a gente buscou fora, 
e veio uma oportunidade 
nos Estados Unidos. “, 
disse. Tchelo revela que 
foi procurado pelo atual 
prefeito durante campanha 
eleitoral. “O prefeito e o 
Secretário de Esportes - 
que não está mais no cargo 
-, foi até nossa academia 

pedir apoio. Reuni meus 
alunos e para a felicidade 
dele (prefeito), ele foi elei-
to. Mas, tudo aquilo que 
ele prometeu não foi cum-
prido, em nada.”  Com re-
lação ao atual secretário 
de Esportes, Tchelo alega 
que também não conse-
guiu contato. “Com esse 
secretário atual eu tam-
bém tentei, mas a portinha 
foi fechada logo de cara! 
Quando eu falei que era do 
jiu-jitsu ele disse que não 
tinha espaço e que as ver-
bas tinham sido cortadas”, 
desabafou. Quanto ao pre-
feito anterior, o instrutor 
de arte marcial lembra 
que não conseguiu acesso, 
apesar de haver procurado 
apoio várias vezes. “Quan-
do consegui falar com o se-
cretário dele, me disse que 
não tinha verba, ou que a 
verba não era destinada a 
esse tipo de esporte. A prá-
tica do Jiu-Jitsu tem um 
grande número de adeptos. 
De acordo com o instrutor, 
os competidores de sua 
academia viajam muito 

representando a cidade em 
competições nacionais e 
até internacionais. Ele ale-
ga que o apoio que buscava 
era o básico, em forma de 
alimentação para seus atle-
tas, pagamento de inscri-
ções, condução ou recur-
sos para viagem. Marcelo 
Mateus segue no dia 2 de 
fevereiro para New Jersey 
onde conseguiu contrato. 
“Já consegui até moradia 
e um bom salário como 
atleta. Lá [Estados Uni-
dos], a cultura, e o incen-
tivo ao esporte é totalmen-
te diferente.”, concluiu. 
Resposta do Secretário 
de Esportes  Cleber Bian-
chi - “Informo que apoios 
como: transporte, alimen-
tação, pagamento de taxa 
de inscrição e hospeda-
gem a atual administração 
proporciona por meio da 
Lei 5.570/2013. A Secre-
taria está aberta para ouvir 
e dialogar com as pesso-
as que solicitarem. Dese-
jamos boa sorte e muito 
sucesso ao atleta nesta 
oportunidade oferecida.”

Programação de blocos e escolas de samba:

Sábado (14)
Desfile de Blocos Carnavalescos
20h00 – Integral Folia
21h00 – G.R. Cultural Bloco dos Farrapos
22h20 – G.R.C. Bloco Carnavalesco Dragões Alvi Azul

Desfile de Escolas de Samba do Grupo de Acesso
23h40 – E.C. VX de Novembro e Acadêmicos do Chafariz
01h00 – G.R.E.S. Unidos do Jaraflor
02h20 – E.S. Taubateanos do Coração Corinthiano
03h40 – G.R.C.E.S. Acadêmicos do Bonfim

Domingo (15)
15h00 - Bloco Carnavalesco e Escola de Samba Unidos do Parque 
Três Marias (Bloco do Mirante) com concentração na Rua Gentil de 
Camargo – Mirante
16h – Saída em direção à Avenida Marcílio Siqueira Frade, finali-
zando na mesma avenida, nº 256 – Salão da Lala, às 20h.

Desfile de Escolas de Samba do Grupo Especial
22h00 – G.R.C.E.S. Unidos do Parque Aeroporto
23h20 – G.R.C.E.S. Império e Boêmios do Morro
00h40 – G.C.E.S. Acadêmicos do Santa Fé
02h00 – G.R.C.E.S. Império Central da Mocidade Alegre
03h20 – G.R.C.E.S. Boêmios da Estiva
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Sesc Taubaté realiza
oficinas de culinária
no mês de janeiroPassagens de ônibus

sobem a partir desta
semana em São Sebastião

O Sesc Taubaté oferece, 
por meio do programa Ali-
mentação e Saúde, oficinas 
culinárias infantil e adulto, 
durante o mês de janei-
ro.  No sábado, dia 17, às 
10h30 a oficina de culiná-
ria infantil será ministrada 
pela Gysele Cristina Vile-
la, nutricionista que ensina 
as crianças a fazerem pan-
queca rosa com recheio de 

As tarifas do transporte 
coletivo serão reajustadas 
a partir de zero hora do-
mingo em São Sebastião 
(18), em todos os trechos 
atendidos pela Ecobus, 
empresa responsável pelo 
transporte na cidade. Em 

brócolis e queijo ralado, e 
para acompanhar um refri-
gerante de cenoura. Já no 
dia 21, quarta, às 19h30 a 
oficina será para adultos, 
que aprenderão a impor-
tância e as propriedades 
dos alimentos funcionais, 
com Juliana Janelli, nu-
tricionista. No dia 28, às 
19h30 a Equipe Bonnutri 
irá ensinar Técnicas de de-

2013, São Sebastião con-
cedeu uma redução na tari-
fa, além de manter conge-
lado o preço das passagens 
por dois anos. Segundo a 
municipalidade, os novos 
preços são necessários 
para se adequar à nova re-

sidratação e de conserva 
de frutas e legumes, pro-
cesso que procura aumen-
tar a vida útil dos alimen-
tos e reduzir o desperdício.  
E no final do mês, dia 
31, às 10h30 as crianças 
poderão aprender com a 
Equipe Caçarola de forma 
lúdica Biscoito com to-
mates, alecrim e azeitonas 
pretas.  Todas as oficinas 
são gratuitas e necessário 
fazer inscrição antecipa-
da na Central de Atendi-
mento do Sesc. Vagas li-
mitadas. O Sesc Taubaté 
fica na Avenida Milton de 
Alvarenga Peixoto, 1264, 
Esplanada Santa Tere-
zinha. Mais informa-
ções pelo telefone (12) 
3634-4000 ou www.
sescsp.org.br/ taubate.

alidade econômica do país 
e, para assegurar o equilí-
brio financeiro do custo do 
serviço de transporte, foi 
necessário um novo estudo 
e uma nova tabela.  Vale 
destacar que na aquisição 
antecipada das passagens 
o usuário terá um desconto 
na compra do bilhete. Bi-
lhete Único - O usuário de 
São Sebastião ter também 
outra novidade que será 
implantada em breve pela 
Ecobus: é a utilização do 
bilhete único e da catra-
ca eletrônica. Para isso, a 
prefeitura concedeu o pra-
zo de 180 dias para a re-
gularização dos serviços.

Dilma lamenta execução 
de traficante

brasileiro na Indonésia

A presidente Dilma Rous-
seff lamentou a execução 
de Marco Archer Cardoso 
Moreira, traficante brasi-
leiro que estava no corre-
dor da morte na Indonésia. 
O carioca de 53 anos havia 
sido preso em 2003, quan-
do tentava entrar com 13,4 
Kg de cocaína escondido 
no tubo de sua asa delta, 
mas foi flagrado. Conse-
guiu escapar da polícia 
de Jacarta mas foi preso 
dias depois. Em nota, a 
presidente da república 
pede que o embaixador 
do Brasil em Jacarta, na 
indonésia, venha até Bra-
sília para consultas. No 
comunicado, Dilma diz 

que “tomou conhecimento 
– consternada e indignada 
– da execução do brasilei-
ro Marco Archer, ocorrida 
hoje (17) às 15h31 - horá-
rio de Brasília - na Indo-
nésia”. O traficante Marco 
Archer Cardoso Moreira 
foi fuzilado na tarde de 
ontem por 12 atiradores. 
Ele foi o primeiro brasi-
leiro executado por crime 
no exterior. A íntegra da 
nota: “A presidenta Dilma 
Rousseff tomou conheci-
mento – consternada e in-
dignada – da execução do 
brasileiro Marco Archer, 
ocorrida hoje às 15h31 - 
horário de Brasília - na 
Indonésia. Sem desconhe-

cer a gravidade dos crimes 
que levaram à condenação 
de Archer e respeitando a 
soberania e o sistema ju-
rídico indonésio, a presi-
denta dirigiu pessoalmen-
te, na sexta-feira última 
(16), apelo humanitário ao 
seu homólogo Joko Wi-
dodo para que fosse con-
cedida clemência ao réu, 
como prevê a legislação 
daquele país. A presidenta 
Dilma lamenta profunda-
mente que esse derradei-
ro pedido, que se seguiu 
a tantos outros feitos nos 
últimos anos, não tenha 
encontrado acolhida por 
parte do chefe de Esta-
do da Indonésia, tanto no 
contato telefônico  como 
na carta enviada, poste-
riormente, por Widodo. 
O recurso à pena de mor-
te, que a sociedade mun-
dial crescentemente con-
dena, afeta gravemente 
as relações entre nossos 
países. Nesta hora, a pre-
sidenta Dilma dirige uma 
palavra de pesar e con-
forto à família enlutada.”

Exposição sobre
Anne Frank adolescente

vítima do Holocausto
acontece em Taubaté

até o fim do mês

O Senac Taubaté realiza 
até o fim do mês de janeiro 
a exposição “Aprendendo 
com Anne Frank – histó-
rias que ensinam valores”. 
Aberta ao público, a expo-
sição  retrata a história de 
Anne Frank, adolescente 
escondida com a família 
durante a Segunda Guerra 
Mundial responsável por 
escrever nas páginas de 
seu diário os fatos marcan-
tes sobre sua vida, como 
o esconderijo “Anexo Se-
creto”, onde ficava com 
seus parentes, e também 
a respeito daqueles que os 
ajudaram a se esconder em 
Amsterdã. Seu diário foi 
publicado pela primeira 

vez em 1947 e é conside-
rado um dos livros mais 
importantes do século XX. 
A mostra conta com três 
painéis apresentando his-
tórias sobre a vida de Anne 
e levando aos visitantes 
um exercício de reflexão 
sobre os acontecimentos 
do Holocausto (assassi-
nato em massa de cerca 
de seis milhões de judeus  
durante a Segunda Guerra 
Mundial), os quais servem 
de alerta para a construção 
de uma sociedade mais 
justa, igualitária e pacífi-
ca. Há também vídeos e 
documentos históricos, os 
quais auxiliam na compre-
ensão dos acontecimentos 

e seu impacto na atualida-
de. “Teremos, nestes dias, 
aula digital direcionada 
a jovens de 14 a 21 anos, 
baseada na vida da ado-
lescente. Ficamos muito 
felizes em trazer esta ex-
posição, interessante para 
qualquer idade e com uma 
relevância histórica sem 
precedentes”, afirma a ge-
rente do Senac Taubaté, 
Ana Claudia Galhardo. 
Esta iniciativa integra as 
ações do Programa Senac 
de Cultura de Paz e é mi-
nistrada em parceria com 
a embaixada dos Países 
Baixos em Brasília, Casa 
Anne Frank, Instituto Pla-
taforma Brasil, e tem como 
objetivo a construção de 
uma memória coletiva so-
bre as violações de direi-
tos humanos cometidas no 
passado. Aprendendo com 
Anne Frank – histórias 
que ensinam valores irá 
percorrer 56 bibliotecas 
do Senac São Paulo até o 
final de 2016. A exposição 
acontece das 9h às 22h. O 
Senac Taubaté fica na Rua 
Nelson Freire Campello, 
nº 202 - Jardim Eulália.

Inscrições para o Sisu
começam nesta semana

Estão abertas, a partir 
desta segunda (19), as 
inscrições no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). 
O procedimento deve ser 
feito pela internet, no site 
do Sisu, até o dia 22. Po-
dem participar aqueles que 
fizeram o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
de 2014 e não tiraram nota 
0 na redação. Ao todo, 
serão ofertadas 205.514 
vagas no ensino superior 
público, em 5.631 cursos 
de 128 instituições. En-
tre os cursos que tiveram 
aumento de vagas estão o 
de medicina, que ofertou 
2.925 na primeira edição 

de 2014 e agora oferece 
3.758 vagas. Os cursos de 
engenharia também tive-
ram ampliação na oferta 
de vagas de um ano para o 
outro, passando de 25.128 
em 2014 para 30.749 em 
2015. Durante o período 
de inscrição, o candida-
to poderá consultar, em 
seu boletim na página do 
Sisu, a classificação par-
cial na opção de curso 
escolhido e, se desejar, 
mudar de opção até o fim 
do prazo. O sistema vai 
informar a nota de corte 
em cada curso a partir de 
amanhã (20). Neste ano, 
haverá apenas uma cha-

mada. Os demais proces-
sos tiveram duas chama-
das regulares. O resultado 
será divulgado no dia 26. 
Para cumprir a Lei de Co-
tas (12.711/2012), as ins-
tituições deverão reservar, 
no mínimo, 37,5% das va-
gas para os estudantes de 
escolas públicas. De acor-
do com o Ministério do 
Educação, do total de 99 
instituições federais par-
ticipantes do sistema (59 
universidades e 40 insti-
tuições de educação pro-
fissional), 68 já reservam 
50% ou mais das vagas 
para candidatos provenien-
tes de escolas públicas.


