
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  22 DE ABRIL DE 2015  EDIÇÃO 1447 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

A indústria teve queda 
de 0,5% em seus pos-
tos de trabalho de janeiro 
para fevereiro deste ano. 
Segundo a Pesquisa In-
dustrial Mensal de Em-
prego e Salário (Pimes), 
divulgada  pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), esse é 
o segundo recuo consecu-
tivo do emprego industrial, 
pois, em janeiro, houve re-
dução de 0,2% na compa-
ração com o mês anterior 
(dezembro).  O emprego 
industrial teve piora em 
todos os indicadores e ti-

pos de comparações feitas 
pelo IBGE. Os postos de 
trabalho tiveram queda de 
4,5% na comparação com 
fevereiro do ano passado, 
4,3% no acumulado do 
ano e 3,6% em 12 meses. 
O número de horas pagas 
recuou 0,1% na compa-
ração com janeiro deste 
ano, 5,2% em relação a fe-
vereiro de 2014, 5,2% no 
acumulado do ano e 4,4% 
em 12 meses. Já a folha 
de pagamento real caiu 
0,9% em relação ao mês 
anterior, 6,1% na compa-
ração com fevereiro do 

ano passado, 5,2% no acu-
mulado do ano e 2,5% em 
12 meses. Na comparação 
com fevereiro de 2014,
houve queda no empre-
go industrial nos 18 ra-
mos de atividade pes-
quisados pelo IBGE, 
sendo as principais ob-
servadas nos segmentos 
de meios de transpor-
te (-8,7%), máquinas e 
aparelhos eletroeletrôni-
cos e de comunicações 
(-12,2%), produtos de 
metal (-9,4%) e outros 
produtos da indústria de 
transformação (-8,5%).

Emprego industrial
recua 0,5% em fevereiro

O Sesc Taubaté realiza na 
próxima sexta-feira (24), 
às 19h30, uma palestra so-
bre alimentação comple-
mentar para bebês, com-
pondo a agenda do mês de 

Em busca de recursos para 
a obra de rebaixamento 
da linha férrea no cen-
tro de Pindamonhanga-
ba, o prefeito Vito Ardito 
Lerário (PSDB) se reuniu 
na última semana em São 
Paulo com o Ministro da 
Cidade, Gilberto Kassab. 
O prefeito destacou a im-
portância da obra e o que 
ela vai representar para o 
desenvolvimento da ci-

Mais uma vez, o ginásio 
de esportes da Associação 
Atlética Ferroviária, em 
Pindamonhangaba, abrirá 
suas portas para os artesãos 
de todo o Vale do Paraíba. 
No próximo dia 3 de maio, 
domingo, será realizada a 
24ª Feira de Artesanatos - 
A Arte do Povo em Nossas 
Mãos que reunirá o traba-
lho de artistas da cidade 
e região. O evento reuni-
rá 110 (cento e dez) arte-
sãos de Pindamonhangaba 
e também de São Paulo, 
Taubaté, São José dos 
Campos, Caçapava, Praia 
Grande, Cunha, Lorena, 

abril do projeto Alimenta-
ção nos ciclos da vida. A 
palestra será conduziada 
pela nutricionista Gysele 
Vilela, abordará a alimen-
tação complementar dos 6 

dade e soliciou empenho 
do ministerio para que 
Pindamonhangaba obte-
nha esse investimento. 
O projeto básico está 
pronto e foi elaborado 
pela empresa Contécnica. 
O próximo passo  é o pro-
jeto executivo que, de 
acordo com a previsão de 
orçamento do Dnit – De-
partamento Nacional de 
Infraestruturade Transpor-

Guaratinguetá, Roseira, 
Santo Antonio do Pinhal, 
Tremembé e Redenção da 
Serra, entre outros. Tam-
bém estarão participando 
as seguintes entidades: 
Lar São Vicente de Pau-
lo, Grupo Espírita Paz e 
Luz, Casa de Apoio Sol 
Nascente, S.O.S., Projeto 
Cerâmica, Associação dos 
Deficientes Físicos, Casa 
Transitória Fabiano de 
Cristo, Instituto Dialogare. 
Dentre os produtos à ven-
da, destaque para artesana-
tos modelados em biscuit, 
bordados em geral, cesta-
ria, bijuterias, cerâmicas, 

aos 12 meses de vida, indi-
cando como deve ser feita 
a introdução de alimentos 
sólidos na dieta do bebê, 
respeitando a idade certa e 
o tempo para que a crian-
ça se acostume com novas 
consistências gradualmen-
te. Neste encontro será mi-
nistrada uma oficina culi-
nária de papinhas infantis. 
O evento é gratuito e para 
participar é necessário fa-
zer a inscrição na Central 
de Atendimentos do Sesc 
pois as vagas são limita-
das, o telefone é (12) 3634-
4000. O Sesc Taubaté fica 
na Avenida Milton de Al-
varenga Peixoto, 1264, Es-
planada Santa Terezinha.

tes, deverá custar em torno 
de R$ 250 milhões. Duran-
te audiência pública reali-
zada na Câmara Munici-
pal de Pindamonhangaba 
há cerca de duas semanas, 
o DNIT, órgão do Governo 
Federal, assumiu a respon-
sabilidade pela obra. Vito e 
Kassab“Temos que ir atrás 
e tentar viabilizar verbas 
para fazer esse trabalho. 
Se a gente encontrar via-
bilidade de verba, a gente 
já pode pelo menos co-
meçar. Tendo o projeto 
executivo nas mãos, nós 
temos as referências. O 
rebaixamento é um tema 
que traz polêmicas, ló-
gico, mas é a solução! 
A gente tira as cance-
las, a população vai 
passar por cima, a pé, 
de carro ou de bicileta, 
sem perigos de atrope-
lamentos!”, disse o pre-
feito de Pindamonhanga.

arte em madeira, pintura 
em tecido, fuxico, tricô, 
crochê, arte com bambu, 
arte em papel e recicla-
dos. Também há opções 
em produtos alimentícios 
como doces, bombons, 
tortas, salgados, licores, 
embutidos exóticos, pão 
caseiro, sequilhos, balas. 
O evento ainda brindará 
os visitantes com diversas 
atrações artísticas. Estão 
confirmados: Ballet Cás-
sia Ogata, CIA  de Dança 
Studio A, Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvarenga 
e Grupo de Dança Pro-
jeto Nosso Bairro. A 24ª 
Feira de Artesanatos terá 
início às 09hs e encerra-
mento às 18hs e é uma 
iniciativa de Ana Maria 
Bras Cavalcanti, proprie-
tária da Visual Produções.  
O Ginásio da Associação 
Atlética Ferroviária esta 
localizado na Rua Álva-
ro Pinto Madureira, em 
Pindamonhangaba. Mais 
informações: Ana Maria 
Braz Cavalcante, fone 12 
3642-3929 – E-mail: ana-
maria.braz@ig.com.br

Sesc Taubaté oferece
palestra sobre
alimentação

complementar
para bebês

Pindamonhangaba pede 
apoio da União para obra 
do rebaixamento da linha

Pindamonhangaba
sedia 24ª Feira de

Artesanatos no
ginásio da Ferroviária
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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

Veja as vagas desta se-
mana do Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT).
O interessado deve 
apresentar os docu-
mentos pessoais (RG, 
CPF, CTPS e PIS).
Ajudante de farmácia, As-
sistente social, Professor 
de taichichuan, Auxiliar 
de enfermagem, Auxiliar 
de limpeza, Contínuo, 
Cozinheiro geral, Encar-
regado de cozinha indus-

trial, Dentista, Farmacêu-
tico, Gesseiro, Instalador 
de alarmes residenciais, 
Jardineiro, Leiturista 
(PCD), Mecânico de au-
tomóvel, Montador de 
estruturas metálicas, Mo-
torista entregador, Nu-
tricionista, Operador de 
empilhadeira, Padeiro, 
Recepcionista atenden-
te, Recepcionista de ho-
tel, Técnico de enferma-
gem e Vendedor pracista.
As vagas possuem per-

fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros,
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de enca-
minhamentos, ou ainda, 
em caso de encerramen-
to pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Vagas no PAT de 
Caraguatatuba 

Visando a melhoria no 
atendimento dos usuá-
rios do Centro de Saúde 
de Tremembé, a partir 
do dia 04 de Maio, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde vai implementar 

Motivo da Alteração: de-
vido à alta procura de 
pacientes para marca-
ção de consultas, o Cen-
tro de Saúde não está 

alterações no sistema de 
Marcação de Consultas.
Fique atento às mudanças:
 As consultas serão agen-
dadas nos cinco primeiros 
dias úteis de cada mês, 
realizados das 07:00 as 

comportando conforta-
velmente a quantidade 
de pessoas aglomeradas 
nos dias de agendamen-
tos. Preocupados com 

16:00 horas, desde que, 
com vagas disponíveis.
O paciente poderá somen-
te agendar consultas para 
as especialidades dispo-
níveis para cada dia útil, 
conforme tabela abaixo:

a humanização, aco-
lhimento e com o bem 
estar do munícipe tre-
membeense, estaremos 
testando esse novo sistema.

Centro de Saúde de Tremembé 
promove mudanças na
marcação de consultas

A COOMATRE - Cooperativa Mista dos Assentados de  
Tremembé cadastrada sob o nº de CNPJ 15.131.453/0001-24  
estabelecida a Rua Santa Terezinha, nº 11, Vila Santo Antonio, 
Tremembé/SP, CEP: 12.120-000 vem através de esta convocar  
todos os seus cooperados para reunião extraordinária para  
aprovação do Balanço Anual do ano de 2014 no dia 30/04/2015, 
no endereço Rua Santa Terezinha, Nº986, Sitio Santa Luzia,  
Assentamento Conquista Tremembé/SP.a

O Governo Federal enviou 
ao Congresso Nacional na 
última quinta-feira (15) o 
projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
de 2016 onde propõe um 
salário mínimo de R$ 854 
para o próximo ano, um 
aumento de 8,37%. O salá-
rio mínimo serve de refe-
rência para mais de 46 mi-
lhões de pessoas no Brasil 
e atualmente está em R$ 
788. O ministro do Plane-
jamento, Nelson Barbosa, 
explicou que o reajuste foi 
calculado com base na fór-

mula adotada nos últimos 
anos. Desde 2011, o salá-
rio mínimo é reajustado 
pela inflação do ano ante-
rior, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) mais 
a variação do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas 
no país) de dois anos an-
tes. A fórmula, no entanto, 
só vale até este ano. O va-
lor ainda pode ser muda-
do, levando em conta os 
parâmetros estabelecidos 
para sua correção. Em 

março, o governo editou 
uma medida provisória 
mantendo a fórmula para 
os reajustes do mínimo de 
2016 a 2019, mas o texto 
precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional.  Para 
2017 e 2018, a estimativa 
do governo é que o salário 
mínimo seja de R$ 900,1 e 
R$ 961, respectivamente. 
O governo também admi-
tiu oficialmente que a in-
flação deve chegar a 8,2% 
neste ano, estourando o 
teto do sistema de me-
tas de inflação brasileiro.

Governo propõe salário mínimo 
de R$ 854 para 2016
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A cidade de Taubaté será 
sede do II FIS (Festival 
Internacional de Teatro 
de Sombras) realizado no 
Brasil. O evento acontece 
de 23 a 29 de abril e tem 
como objetivo levar espe-
táculos de teatro de som-
bras para diversos pontos 
da cidade, incluindo zona 
rural, com a apresentação 
de 18 espetáculos e a pre-
sença confirmada de artis-
tas da França, Espanha e 
Itália. Além disso, aconte-
cerão workshops, cursos, 
seminários e palestras, 
tudo de forma gratuita. 
O II FIS é realizado pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, através da Secreta-
ria da Cultura, com o prê-
mio do ProAc (Programa 
de Ação Cultural), Pre-
feitura de Taubaté e Cia. 
Quase Cinema. Esse even-
to faz parte do calendário 
oficial do município e ofe-
rece espetáculos gratuitos 
em várias cidades do Vale 
do Paraíba. A solenida-
de de abertura acontecerá 
dia 23 de abril, às 19h, no 
Teatro Metrópole, com a 
apresentação do espetácu-
lo internacional “Mano a 
Mano” (Companhia Som-
bras Chinas, da Espanha) e 
logo em seguida a apresen-
tação especial da FAMU-
TA (Fanfarra Municipal de 
Taubaté). Durante o festi-

val, o público poderá pres-
tigiar gratuitamente es-
petáculos de companhias 
premiadas do Rio Grande 
do Sul, Brasília, Rio de Ja-
neiro, Campinas, São Pau-
lo e de países como França 
e Espanha. Em Taubaté as 
apresentações acontece-
rão em escolas públicas 
da Zona Rural, no Sítio 
do Picapau Amarelo, na 
Escola Municipal de Artes 
Maestro Fêgo Camargo, 
no Teatro Metrópole e na 
Praça Dom Epaminondas. 
As apresentações continu-
arão em outros municípios 
da região. O evento conta-
rá com diversas atividades 
de fomento e formação 
como a Residência Artís-
tica com o diretor italiano, 
Fabrizio Montecchi. Esse 
curso será realizado du-
rante o Festival e obteve 
mais de 60 inscrições de 
todo o Brasil. Durante o 
evento acontecerá também 
seminário sobre teatro de 
sombras, com professo-
res universitários de Santa 
Catarina, Tocantins, Mato 
Grosso, Minas Gerais, 
Brasília e Rio Grande do 
Sul. Os interessados em 
participar do seminário 
devem fazer a inscrição 
até o dia das atividades 
pelo e-mail: seminario.
teatrodesombras@gmail.
com. Os participantes re-

ceberão certificados com 
100% de freqüência. O 
teatro de sombras é uma 
arte milenar que combi-
na teatro, cinema, dança, 
artes visuais e performan-
ce. A modalidade se dá 
em espetáculos nos quais 
atores ou bonecos são co-
locados contra a luz para 
criar silhuetas de sombra 
em telas ou paredes. A 
técnica apresenta sombras 
coloridas, sombras gigan-
tes e diversas alternati-
vas cênicas. As sombras 
são elemento importante 
nas artes, sendo objeto de 
pesquisa da pintura, cine-
ma, arquitetura, escultura 
e dança. Os Festivais de 
Teatro de Sombras acon-
tecem na Alemanha e Itá-
lia, e agora no Brasil na 
região do Vale do Paraíba. 
A programação no muni-
cípio coloca a região do 
Vale do Paraíba no cir-
cuito internacional das 
artes cênicas. Mais infor-
mações pelos telefones 
da Cia Quase cinema, 
(12) 3424-3346 e o (11) 
98597-7788 ou no Centro 
Cultural que fica na Pra-
ça Coronel Victoriano, nº 
1, no Centro de Taubaté. 
A programação comple-
ta você encontra abai-
xo ou nos sites www.
taubate.sp.gov.br e www.
c iaquasec inema.com.

Taubaté é sede do
II Festival Internacional
de Teatro de Sombras

Programação:

23 de abril - Abertura
9h - Espetáculo Mano a Mano - Companhia Sombras Chi-
nas - Espanha - Local: SEDES - Avenida Amador Bueno da 
Veiga, s/nº - Jardim Ana Rosa - Taubaté
14h - Espetáculo Sacy, A lenda da Meia Noite - Cia Teatro 
Lumbra / RS - Local: - SEDES – Avenida Amador Bueno da 
Veiga, s/nº - Jardim Ana Rosa - Taubaté
Abertura Oficial - TEATRO METRÓPOLE – Rua Duque de 
Caxias, 312 - Centro
19h - Espetáculo Mano a Mano - Companhia Sombras Chi-
nas - Espanha 
20h – Apresentação da Famuta - Fanfarra Municipal de 
Taubaté  -  Taubaté

24 de abril
9h30 - Espetáculo O Amigo do Rei - Companhia Luzes e 
Lendas / SP - Local: Biblioteca Municipal de São Luiz do 
Paraitinga - Rua Oswaldo Cruz, 4 - São Luiz do Paraitinga
14h30 - Espetáculo O Amigo do Rei - Companhia Luzes e 
Lendas / SP - Local: Escola Municipal Braz Silvério Lemes 
- Estrada Municipal Joaquim Mendes Pereira, nº 18 - Santa 
Luzia Rural - Taubaté
19h30 - Espetáculo Iara, o encanto das águas - Companhia 
Lumiato Teatro de Formas Animadas/ DF - Local: Escola 
Municipal de Artes Maestro Fêgo Camargo - Avenida Tira-
dentes, 202 – Centro - Taubaté

25 de abril
14h40 – Espetáculo O Negrinho do Pastoreio – Companhia 
Rita Spier / RJ - Local: Praça 8 de maio, nº 8 – Centro (Pré-
dio DEC Antigo) - Taubaté
15h - Seminário Sobre Teatro de Sombras
Local: Praça 8 de maio, nº 8 – Centro (Prédio DEC Antigo) 
Taubaté
19h30 - Espetáculo Barravento, a tempestade de Shakespea-
re - Cia Quase Cinema/ Taubaté 
Local: Praça Dom Epaminondas – Centro - Taubaté

26 de abril
9h - Residência Artística / Diretor Italiano: Fabrizio Montec-
chi - Local: Teatro Metrópole - Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro - Taubaté
14h - Espetáculo O Negrinho do Pastoreio - Companhia Rita 
Spier / RJ - Local: Sítio do Pica Pau Amarelo – Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº - Taubaté
15h - Espetáculo O Pequeno Cabaret - Companhia Le Thea-
tre des Ombres / França - Local: Sítio do Pica Pau Amarelo 
– Avenida Monteiro Lobato, s/nº - Taubaté
15h - Espetáculo Iara, o encanto das águas - Companhia Lu-
miato Teatro de Formas Animadas/ DF - Local: SESC – Av. 
Dr. Adhemar de Barros, 999 – Vila Adyanna - São José dos 
Campos
18h - Seminário Sobre Teatro de Sombras - Local: Teatro 
Metrópole - Rua Duque de Caxias, 312 – Centro - Taubaté

27 de abril
9h - Residência Artística / Diretor Italiano: Fabrizio Montec-
chi - Local: Teatro Metrópole - Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro - Taubaté
15h - Espetáculo O Pequeno Cabaret - Companhia Le Thea-
tre des Ombres / França  - Local: Instituto Pandavas - Mon-
teiro Lobato
19h30 - Espetáculo Anjo de Papel - Companhia Fios de Som-
bra / Campinas - Local: Escola Municipal de Arte Maestro 
Fêgo Camargo - Avenida Tiradentes, 202 – Centro - Taubaté

28 de abril
9h - Residência Artística / Diretor italiano: Fabrizio Montec-
chi - Local: Teatro Metrópole - Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro - Taubaté
9h30 - Espetáculo Lili - Cia Cubo Cênico / São José dos 
Campos - Local: Escola Municipal Vereadora Judith Mazella 

Moura – Vila Caetano (“Estrada do Pinheirinho”) - Taubaté
19h30 - Espetáculo Andersen sem Palavras - Companhia Ca-
leidoscópio / SP  - Local: Escola Cel. Ribeiro da Luz - São 
Bento do Sapucaí
19h30 - Espetáculo Sacy, a lenda da meia noite - Cia Tea-
tro Lumbra/ RS - Local: Escola Municipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo - Avenida Tiradentes, 202 – Centro - Taubaté

29 de abril
9h - Residência Artística / Diretor Italiano: Fabrizio Montec-
chi - Local: Teatro Metrópole - Rua Duque de Caxias, 312 
– Centro - Taubaté
15h - Espetáculo Lili - Cia Cubo Cênico / São José dos Cam-
pos  - Local: Escola Benedito da Costa Manso  - Santo An-
tônio do Pinhal
18h30 – Workshop: Vivência no Teatro de Sombras - Local: 
Cia Quase Cinema - Taubaté
19h30 - Espetáculo O Pequeno Cabaret - Companhia Le 
Theatre des Ombres / França  - Local: Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Camargo - Avenida Tiradentes, 202 – 
Centro - Taubaté

30 de abril (DIA ESPECIAL)
18h30 – Workshop: Vivência no Teatro de Sombras
Local: Cia Quase Cinema - Taubaté

Seminário
PROGRAMA 1º SEMINÁRIO SOBRE TEATRO DE SOM-
BRAS
Tema: Fundamentos e dificuldades na construção de poéticas 
no Teatro de Sombras

Dia 25/04/2015 (Sábado)
Local: Praça 8 de maio, Nº 8 (DEC ANTIGO) - Taubaté
15h – Palestra: Fundamentos e dificuldades na construção 
dos espetáculos de Teatro de Sombras no Teatro Gioco Vita 
- Fabrizio Montecchi – Teatro Gioco Vita – Piacenza/Itália
15h45 - Debate da palestra
16h10 - Intervalo
16h30 – Palestra: Fundamentos e dificuldades na construção 
do espetáculo “Iara, Encanto das Águas” da Cia Lumiato de 
Brasília – Alexandre Fávero, diretor – Cia Teatro Lumbra de 
Animação/Porto Alegre/RS; Thiago Bresani e Soledad Gar-
cia - Cia Lumiato, DF
17h15 - Debate da Palestra
Mediação: Professor Dr. Paulo Balardim (UDESC – Floria-
nópolis, SC)

Dia 26/04/2015 (Domingo)
Local: Teatro Metrópole - Taubaté
18h – Fundamentos e dificuldades na construção dos espetá-
culos do Le Theatre Des Ombres - Christophe Bastien-Thiry 
- França
18h45 - Debate da palestra
19h10 - Intervalo
19h30– Palestra: Fundamentos e dificuldades na construção 
do espetáculo “Barra Vento –A Tempestade de Shakeaspea-
re” da Cia Quase Cinema. Ronaldo Robles e Silvia Godoy 
– Cia Quase Cinema – São Paulo - SP
20h15 - Debate da Palestra
Mediação: Professor Dr. Mário Piragibe (UFU – Uberlândia, 
MG)

Profes
sores debatedores convidados:
Profª. Drª. Izabela Brochado – UnB - DF
Prof. Me. Alex de Souza – IFSC - SC
Prof. Me. Roberto Gorgati – UDESC - SC
Técnico de Iluminação Me. Ivo Godoy – UDESC - SC

Comitê Técnico:
Prof. Dr. Valmor Nini Beltrame
Prof. Me. Alex de Souza
Prof. Me. Fabiana Lazzari de Oliveira

Festa do Divino Espírito Santo 
2015 em São Luis do Paraitinga

PROGRAMAÇÃO

15|05 – SEXTA-FEIRA
18h30 – Procissão das Bandeiras, saída do Império.
19h00 – Benção das Bandeiras e Novena
Noveneiro e Barraqueiro: Santa Casa
22h30 – Show Abraço Negro

16|05 – SÁBADO – ENCONTRO DAS BANDEIRA
06h00 – Ladainha das Rogações
14h00 – João Paulino, Maria Angú e a Vaca Louca – Brin-
cadeiras e distribuição de balas com Helvécio “Juca Teles”
Praça Dr. Oswaldo Cruz
16h00 – Encontro das Bandeiras
19h00 – Novena e Missa
Noveneiro e Barraqueiro: Cida Odair e Família
20h00 – Show com Duplas “Prata da Casa” no Mercado Mu-
nicipal
21h00 – Distribuição gratuita do “Afogado” (levar pratos e 
talheres)
Local: Mercado Municipal
21h00 – Moçambique e Congada em frente ao Império
22h00 – Show Grupo Orgulho Caipira
00h00 – Show Banda Na Pegada

17|05 – DOMINGO
08h00 – Missa
10h00 – Missa
14h30 – Festival de Prêmios da Festa do Divino Espírito 
Santo
Local: Quadra Coberta ao lado da Rodoviária
17h00 – Matagal e Monte Carlo
19h00 – Novena e Missa
Noveneiro e Barraqueiro: Jane e Família
21h00 – Show Orquestra de Violões Itaboaté

18|05 – SEGUNDA-FEIRA
19h00 – Novena e Missa
Noveneiro e Barraqueiro: Zete e Família
21h00 – Janta oferecida pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
20h00 – Saturno e banda (barraca do festa)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

19|05 – TERÇA-FEIRA
19h00 – Novena
Noveneiro e Barraqueiro: Antônio Carlos e Família
21h00 – Janta oferecida pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
21h30 – Show Loro e Lucas (barraca do festa)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

20|05 – QUARTA-FEIRA
09h as 12h – Projeto “Cantando Estradas: Encontros com o 
Open Program”
Local: Casa Dr. Oswaldo Cruz
19h00 – Novena
Noveneiro e Barraqueiro: Família Rodrigues
21h00 – Janta oferecida pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
21h30 – Show Trio Inhengatú (barraca do festa)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

21|05 – QUINTA-FEIRA
19h00 – Novena
Noveneiro e Barraqueiro: Rosilda Chagas e Família
19h30 – Grupo de Capoeira Angola Pelourinho GCAP – 
Contramestre: David
Local: Calçadão
21h00 – Janta oferecida pelos festeiros
Local: Mercado Municipal
21h30 – Show Marco Aurélio e Dani Lopes (barraca do fes-
ta)

Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

22|05 – SEXTA-FEIRA
19h00 – Novena
Noveneiros: Danilo dos Santos
Barraqueiros: Maria João Preto e Família
21h00 – Dança de São Gonçalo
Local: Capela da Mercês
22h00 – Apresentação do Jongo
Local: Casa Dr. Oswaldo Cruz
22h30 – Show Natal, Natalino Os rouxinóis do vale (barraca 
do festa)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

23|05 – SÁBADO
10h00 – Show com Duplas “Pratas da Casa” no Mercado 
Municipal
12h00 – Distribuição gratuita do “Afogado” (levar pratos e 
talheres)
Local: Mercado Municipal
14h00 – As Presepadas de Damião – de como fez furtuna , 
venceu o diabo e enganou a morte com as graças de Jesus 
Cristo – Damião e Cia de teatro
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
14h00 – João Paulino, Maria Angú e a Vaca Louca – Brin-
cadeiras e distribuição de balas com Helvécio “Juca Teles”
15h00 – Encontro de Cavaleiros – saída: casa Bozó
15h30 – Cavalhada de São Pedro do Distrito de Catuçaba 
(próximo ao Mercado Municipal)
16h00 – Show Mauro Violeiro
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
19h00 – Novena e Missa
Noveneiros: Professores e funcionários da EMEF Coronel 
Domingues de Castro
Barraqueiros: Rotary Clube e Casa da Amizade
18h00 – Sarau Caipira – Grupo “Ô de Casa”
19h00 – Exibição de documentário com o Coletivo de artes 
Cultura na Combi
20h00 – Divino Sarau – Grupo Arteiros do Paraitinga
Local: Casa Dr. Oswaldo Cruz
20h00 – FAMIG (Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
22h00 – Boi Manjarra – Sambada de Reis
Local: Casa Dr. Oswaldo Cruz
21h30 – Grupos de Congada e Dança de Fitas (Rua do Im-
pério)
22h00 – Grupo Raizes, dança da Catira, dança do Sabão e 
Caranguejo
Local: Coreto Elpídio dos Santos
22h30 – Show Quintino Bento e Orquestra do Erê
00h00 –Kaio Lennon e banda

24|05 – DOMINGO – PETENCOSTES
05h00 – Alvorada com grupos folclóricos da região
06h30 – Distribuição gratuita de Café com Paçoca (Mercado 
Municipal)
07h00 – Missa
09h00 – Moçambique, Congadas, Maracatu, Cavalo Mari-
nho, Dança de Fitas (Rua do Império e Centro Histórico)
09h40 – Procissão com os Reis do Congo, saindo do Império
10h00 – Missa Solene
12h00 – Procissão do Mastro
13h00 – Gravação do DVD Pedrinho Sertanejo
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
13h30 – Pau de Sebo e saída dos Bonecões, João Paulino, 
Maria Angú e Vaca Louca (Praça Dr. Oswaldo Cruz)
14h00 – Show Célio e Léo Tibúrcio
Local: Coreto Elpídio dos Santos
Barraqueiros: Os Festeiros e amigos
16h00 – Procissão Solene em honra ao Divino Espírito San-
to, seguida de Missa
20h00 – Banda Lume de Paraitinga
21h00 – Queima de Fogos

O Vôlei Taubaté conti-
nua se movimentando 
para montar uma forte 
equipe para a temporada 
2015/2016. Após anun-
ciar a contratação do 
oposto canadense Gavin 
Schmitt e do central Otá-
vio, agora foi a vez de 
divulgar dois nomes de 
peso dentro do vôlei na-
cional: Lucarelli e Riad.
Os dois novos jogadores do 
Taubaté atuaram pelo Sesi
-SP na última temporada. 
O ponteiro Lucarelli tem 
23 anos e foi um dos prin-
cipais nomes do vôlei e 
um dos destaques da Se-
leção Brasileira que foi 

vice-campeã mundial. 
E o oposto Riad tem 33 
anos e foi um dos maio-
res bloqueadores da últi-
ma edição da Superliga.
Com os quatro nomes di-
vulgados nessa semana, 
o novo time do Tauba-
té vai ganhando forma e 
impressiona pela força.
E novos atletas devem 
chegar, já que dificil-
mente nomes com Dan-
te, Sidão e Lorena per-
maneçam na equipe.
No momento o Vôlei 
Taubaté é formado pelo 
levantador Rapha, os pon-
teiros Lucarelli e Lipe, 
os centrais Riad e Otá-

vio, o oposto Gavin Sch-
mitt e o líbero Felipe.
Parceria com o São Paulo
O acordo entre o Vôlei 
Taubaté e o São Paulo Fu-
tebol Clube para a próxima 
temporada está perto de 
ser anunciado. Os detalhes 
do contrato estão sendo 
elaborados e a assinatura 
deve acontecer em breve. 
Com isso,
a equipe taubatea-
na usará o símbolo do 
tricolor no uniforme, 
mas continuará manda-
do os jogos no ginásio do 
Abaeté e tendo a FUNVIC 
(Fundação Universitária 
Vida Cristã) como gestora.
A intensão dos dirigentes 
do Taubaté é buscar gran-
des parcerias para poder 
manter a equipe em um 
nível competitivo alto 
e tentar repetir o suces-
so da última temporada, 
quando faturaram o 
Campeonato Paulis-
ta e a Copa do Brasil.

Vôlei Taubaté anuncia 
contratação de 
Lucarelli e Riad
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A Prefeitura de Taubaté 
admitiu problemas com o 
trânsito no centro da cida-
de e promete uma ‘onda 
verde’ para evitar conges-
tionamentos. De acordo 
com a secretária de Mo-
bilidade Urbana do gover-
no Ortiz Junior (PSDB), 
Dolores Moreno Pino,
a Lola, a cidade ainda 
está ‘apanhando’ para 
colocar o trânsito em 
ordem no centro por 
causa dos semáforos,
já que os controlado-
res semafóricos   ad-
quiridos ainda não che-
garam à prefeitura.
A ideia do governo é, com 
os controladores, criar 
uma ‘onda verde’ nos se-
máforos, criando um per-
curso em que o motorista 
pegue vários sinais ver-
des em sequência, evitan-
do congestionamentos. 
Dez vias da região cen-
tral foram alteradas no 
dia 29 de março, e outras 
duas ontem — as ruas 
Sacramento e Engenhei-
ro Fernando de Mattos.
“Ainda é precoce falar so-
bre as alterações, até por-

A Prefeitura de Ubatu-
ba entregou nesta se-
mana sete novas via-
turas para a Guarda 
Civil Municipal. São 
tres automóveis Fiat/
Siena e quatro moto-
cicletas Honda/Bros. 
A ação faz parte da rees-
truturação da GCM ubatu-
bense, que há muitos anos 
não recebia esse tipo de 
melhoria e de valorização 
profissional. A solenida-
de aconteceu na Praça da 

Pela segunda vez no ano, 
os juros sobre emprés-
timos para aquisição de 
imóveis tiveram aumento. 
A Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) informou hoje 
(16) que voltou a elevar 
os juros contratados com 
recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Em-
préstimos (SBPE), no âm-
bito do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH). Os 
juros anuais para opera-
ções na modalidade subi-
ram 0,3 ponto percentual. 
O SFH financia imóveis 
até R$ 750 mil. Para quem 
não tem conta na CEF os 
juros sobem de 9,15% 
para 9,45% ao ano. Para 

A agência do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT de Ilhabela, informa 
que os pescadores artesa-
nais de todo o arquipéla-
go, durante o período de 
defeso, podem dar entrada 
no seguro desemprego. 
Período de defeso, é uma 
medida de prevenção e 
sustentabilidade, onde a 
caça e a pesca são proibi-
das em algumas regiões 
visando preservar a épo-
ca de reprodução das es-

que é com os semáforos que 
estamos ‘apanhando’ para 
colocar em ordem, por-
que os controladores ainda 
não chegaram. Eles vão 
nos permitir fazer a onda 
verde”, disse a secretária.
“Estamos fazendo um pa-
liativo, que é a ligação 
direta [nos semáforos]. 
Vamos ligar tudo no ver-
de, tudo no vermelho, 
até que a gente consiga 
resolver pontualmente 
alguns problemas”, com-
pletou Lola, após a au-
diência pública realiza-
da na última sexta-feira, 
na Câmara Municipal.
Alteração/ Ontem, mais 
duas ruas da região central 
foram alteradas. A prefei-
tura inverteu a mão da Sa-
cramento e da Engenheiro 
Fernando de Mattos após 
o pedido de comercian-
tes da área, que alegaram 
queda nas vendas após 
as alterações do último 
dia 29 de março e até de-
missões de funcionários.
A alteração foi comemo-
rada pelos lojistas e elo-
giada por motoristas ou-
vidos ontem pela Gazeta 

Baleia e contou com a pre-
sença do prefeito Mauri-
cio, além do secretário de 
segurança Artur D’ Ange-
lo e de outras autoridades. 
Também aconteceu na últi-
ma quarta-feira, no auditó-
rio do Aquário de Ubatuba, 
uma reunião dos coman-
dantes das Guardas Mu-
nicipais e dos Secretários 
de Segurança Pública da 
região metropolitana (Vale 
do Paraíba, Litoral Norte 
e Serra da Mantiqueira). 

os correntistas, as taxas 
sobem de 9% para 9,3% 
ao ano. Subirá de 8,7% 
para 9%. para correntis-
tas que recebem o salário 
pelo banco, servidores que 
também são correntistas 
e servidores que recebem 
salário pela Caixa subirá 
de 8,7% para 9%. Segun-
do o banco, as taxas valem 
para operações contrata-
das desde segunda-feira 
(13). Também foi altera-
do o percentual máximo 
financiado, que caiu de 
90% para 80% do valor do 
imóvel. Por meio de nota, 
a Caixa informou que 
“mesmo com este ajuste, 
continuará oferecendo as 

pécies e, como resultado, 
manter equilibrado o ecos-
sistema. O  benefício está 
de acordo com a regras do 
Governo Federal e para 
proceder a sua obtenção, 
os pescadores podem 
comparecer na agência do 
PAT até o dia 29 de maio 
no PAT, sempre das 8h30 
às 15h e procurar pela 
diretora Alda Torres. “É 
importante que as pesso-
as estejam atentas à docu-
mentação e não deixarem 

de Taubaté. “Meu movi-
mento tinha caído de R$ 
700 para R$ 70 por dia. A 
rua tinha ficado deserta. 
Vimos até que melhora o 
trânsito, porque desafoga 
a Visconde [do Rio Bran-
co]”, afirmou a comercian-
te Regina Brito. “Como 
a Pedro Costa desce, 
o ideal seria a Sacramento 
subir. Fizeram bem”, disse 
o motorista Carlos Ribeiro.
Saiba Mais
No último dia 29 de março, 
a prefeitura de Taubaté 
alterou o sentido de dez 
vias da região central: pra-
ça Santa Terezinha, ruas 
15 de Novembro, Doutor 
Pedro Costa, Marques do 
Herval, Doutor Souza Al-
ves, Gastão Câmara Leal, 
Dante Paolicchi, Doutor 
José Luis de Almeida Soa-
res, Antonio Valente Silva, 
Marylene Moura na praça 
8 de Maio e um trecho da 
Emílio Winther. As mu-
danças também ocasiona-
ram alterações no itine-
rário de 22 das 25 linhas 
do transporte público, e 
geraram muitas críticas de 
motoristas e passageiros.

O objetivo é promover o 
estudo de um consórcio 
envolvendo os municípios 
da região para a criação 
de uma academia de for-
mação e qualificação dos 
guardas municipais.  Com 
a criação dessa academia, 
haverá redução dos custos 
desse aperfeiçoamento e 
todos os municípios en-
volvidos poderão partici-
par.  O Prefeito Maurício 
fez a abertura do evento, 
mostrando-se favorável 
à iniciativa, destacando 
a importância dos ser-
viços prestados pelas 
Guardas Municipais vol-
tados à segurança dos 
cidadãos.  Além de Uba-
tuba, estiveram presen-
tes representantes dos 
seguintes municípios:  
São Sebastião, Jacareí, 
São José dos Campos, 
Caçapava, Taubaté, Pin-
damonhangaba, Apare-
cida, Lorena, Cruzeiro 
e Campos do Jordão.

melhores taxas do merca-
do”. A CEF destacou que 
a nova elevação reflete a 
alta das taxas básicas de 
juros. É a segunda vez este 
ano que a Caixa sobe os 
juros da habitação. Em ja-
neiro, o banco anunciou o 
aumento das taxas do cré-
dito habitacional também 
em função das elevações 
na Selic. O Banco Central 
retomou o ciclo de altas da 
taxa básica em outubro de 
2014. Não serão reajusta-
dos os juros e as condições 
para finaciamentos com 
recursos do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida e 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

para a última hora”, ex-
plica a diretora do PAT. O 
seguro-desemprego será 
destinado ao pescador pro-
fissional artesanal inscrito 
no Registro Geral da Ati-
vidade Pesqueira (RGP), 
com licença de pesca con-
cedida e que exerça a pesca 
como atividade exclusiva.  
A sede do PAT em Ilhabela 
fica na Rua Prefeito Ma-
riano Procópio de Araújo 
Carvalho, nº 128, Pere-
quê, ao lado da Prefeitura.

 Centro de Taubaté vai 
ter ‘onda verde’

Prefeitura de Ubatuba
entrega sete novas

viaturas para a Guarda
Civil Municipal

Caixa sobe juros de
financiamentos habitacionais 

pela segunda vez no ano

Pescadores podem dar
entrada no “seguro-defeso” 

no PAT de Ilhabela

A Prefeitura de Taubaté 
divulga a relação de ruas 
fiscalizadas pelos radares 
móveis nesta semana. O 
objetivo da fiscalização é 
dar mais transparência e 
buscar a redução do núme-
ro de acidentes de trânsi-
to na cidade. Veja a lista:

22/04 - Av. Joaquim 
Ferreira da Silva, Par-
que Três Marias;
23/04 - Av. Oswaldo Ara-
nha, bairro Terra Nova;
24/04 - Av. dos Bandeiran-
tes, bairro Campos Elíseos;
25/04 – Av. Isauro Mo-
reira, bairro do Itaim;

26/04 - Av. Fraternida-
de, bairro Parque Urupês. 
Observações: Os locais de 
fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso pré-
vio. Cada via está sinaliza-
da com a velocidade máxi-
ma permitida, através das 
placas de regulamentação.

Taubaté divulga rota de 
fiscalização dos radares 

móveis nesta semana


