
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  23 DE JANEIRO DE 2015  EDIÇÃO 1388 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Sesc Taubaté promove 
atividade para

iniciantes na corrida

Taubaté revitaliza
quadras poliesportivas 

visando Jogos
Regionais 2015

O Sesc Taubaté realiza 
nesta quinta-feira (22), às 
20h, o Move Brasil Cor-
ridas, um programa de 
corrida, fácil, prático e 
acessível, desenvolvido 
especialmente para entu-
siasmar e preparar as pes-
soas para começarem a 
correr.  A proposta tem du-
ração total de 9 semanas. 
São 3 dias com treinos 
de meia hora por semana. 
Você começa correndo 8 
minutos por sessão e ter-
mina correndo 30 minu-
tos, alternando um dia de 
treino com um dia de des-
canso. A atividade gratuita 
será ministrada pelos Ins-

Em Taubaté, a prefeitura 
investe atualmente na re-
cuperação e manutenção 
de vários ginásios espor-
tivos. De acordo com a 
municipalidade, são no-
vos espaços para a prá-
tica esportiva, de lazer, 
entretenimento, além de 
possibilitar que crianças, 
jovens e adultos exerçam 
atividades recreativas que 
os afastem de envolvi-
mento com práticas ilíci-
tas e criminosas. Foram 
investidos no ano passado 
cerca de R$ 1.700.000,00 
para manutenção em 08 
ginásios poliesportivos 
cobertos. Os ginásios de 
esportes ficam nos bair-

trutores de Atividade Físi-
ca do Sesc que irão passar 
as orientações para que os 
participantes possam se-
guir o programa e fazer a 
auto-gestão dos treinos.  
O Move Brasil Corridas 
é uma atividade dentro da 
programação Sesc Verão 
2015 que neste ano tem 
como o tema Esporte tem 
idade: todas - que visa 
mostrar que o esporte não 
é somente uma exclusivi-
dade de determinada faixa 
etária, como crianças e jo-
vens por exemplo. A pro-
posta é reforçar a impor-
tância do esporte em todas 
as idades, pois é capaz de 

ros Emecal, Abaeté, Bon-
fim, Vila Aparecida, Vila 
Marli, Jardim das Nações, 
CTI e o ginásio pertencen-
te ao Parque do Quiririm. 
Em 2015, a Secretaria de 
Obras vai trabalhar com 
recursos na ordem de R$ 
1.800.000 para execução 
de obras para revitaliza-
ção de mais 09 ginásios. 
São eles: Monte Belo, 
Jardim Baronesa, Parque 
São Luiz, Cecap, Vila São 
Geraldo, Vila Costa, Ima-
culada e Vila São José.
As obras nos bairros Mon-
te Belo, Baronesa e Parque 
São Luiz já foram inicia-
das e a previsão é de que 
todas as quadras, desta 

propiciar a melhoria da 
qualidade de vida do pra-
ticante, mantendo-o ativo 
e saudável por toda a vida.  
Em sua 20ª edição o Sesc 
Verão é uma ação para 
o Move Brasil - cam-
panha criada em 2012 
para aumentar o núme-
ro de brasileiros pra-
ticantes de esportes 
e atividades físicas até 
o ano de 2016.  O Sesc 
Taubaté fica na Aveni-
da Milton de Alvarenga 
Peixoto, 1264, Esplana-
da Santa Terezinha. Mais 
informações (12) 3634-
4000 ou pelo site www.
sescsp.org.br/ taubate.

nova etapa, estejam con-
cluídas até o final de ju-
nho para receber os Jogos 
Regionais. Revitalização 
- A revitalização inclui a 
revisão das partes elétri-
ca, hidráulica e sanitária, 
melhoria da iluminação, 
instalação de banheiros e 
vestiários, pintura geral, 
instalação dos equipamen-
tos destinados às moda-
lidades esportivas (como 
trave, tabela, etc), recu-
peração de alambrados, 
substituição de portões, 
manutenção do telha-
do, instalação de grades 
de proteção nos vitraux, 
além de proteção con-
tra a entrada de pombos.

2015 será o ano da Itália 
em Monteiro Lobato

A cidade de Monteiro Lo-
bato celebra em 2015 o 
ano da Itália. A iniciativa 
visa aproximar as culturas 
entre as duas regiões, além 
de consolidar os sentimen-
tos de simpatia, respeito e 
afinidades entre dois paí-
ses que possuem histórias 
tão grandiosas e seme-
lhantes. Para comemorar 
o “Ano da Itália em Mon-
teiro Lobato” estão previs-
tos exposições, atividades 

nas escolas, temáticas em 
eventos culturais e ações 
de resgate da história lo-
cal. Motivação: A Itália 
foi escolhida por conta das 
raízes históricas existentes 
na fundação do município 
lobatense que contou com 
a imigração italiana no 
período do auge do café. 
Monteiro Lobato também 
é integrante da Associação 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Território Manti-

queira (ADITM) que visa 
desenvolver o turismo 
da Serra da Mantiquei-
ra e tem como parceira a 
COSPE (Cooperazione 
per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti), uma entidade 
criada na Itália em 1983 e 
que possui projetos em di-
versas regiões brasileiras. 
O roteiro de atividades do 
“Ano da Itália em Montei-
ro Lobato” será lançado 
em fevereiro, aguardem!

Economia: Ministro
admite possibilidade

de recessão no primeiro
trimestre deste ano

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, admitiu em 
entrevista na quarta-fei-
ra (21) a possibilidade de 
o país registrar contração 
econômica no primeiro tri-
mestre de 2015, mas pon-
derou que a recessão deve 
ser momentânea. “Um 
trimestre de recessão não 
quer dizer nada em termos 
de crescimento”, destacou. 
Para o ministro, a recupe-
ração da credibilidade e 

da confiança no país im-
pulsionará o investimen-
to e ajudará a preservar o 
emprego e o consumo nos 
meses seguintes. Ele parti-
cipa do Fórum Econômico 
Mundial em Davos, na Su-
íça, e minimizou o impac-
to das medidas de ajuste 
fiscal anunciadas segun-
da-feira (19) na produção 
e no consumo em 2015, 
pois considera que os efei-
tos dos cortes de gastos e 

do aumento de tributos de-
vem limitar-se aos primei-
ros meses de 2015. Levy 
também informou que o 
governo deverá continuar 
a fazer ajustes para reto-
mar o crescimento. Segun-
do ele, as medidas de corte 
de gastos e de aumento de 
tributos anunciadas nas 
últimas semanas são ape-
nas o primeiro passo para 
reequilibrar a economia. 
“Para o investidor inter-
nacional, é importante sa-
ber que não trabalhamos 
no curtíssimo prazo. Não 
estamos aqui procurando 
fazer remendos, estamos 
arrumando a casa para 
garantir crescimento só-
lido”, afirmou o ministro 
em entrevista a jornalis-
tas brasileiros na Suíça.
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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.

EXPEDIENTECandidatos já podem
consultar locais de prova 

para concurso da Prefeitura 
de Ubatuba

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-

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-

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
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Aulas práticas de habilitação
para categoria B têm nova 

carga horária

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 

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 

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.

Candidatos à bolsas de estudo 
da Prefeitura de Pinda devem

separar os documentos
Os interessados em 
concorrer às bolsas 
de estudo oferecidas 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
do Departamento de As-
sistência Social, podem 
separar os documentos 
que são exigidos para 
inscrição. O edital com 

a lista de documento ne-
cessário está disponí-
vel no site da Prefeitura. 
Ao todo, serão benefi-
ciados 160 alunos, no 
entanto, são 73 bolsas 
para novos candidatos, 
as demais são para os alu-
nos que tiveram a conces-
são renovada. As bolsas 

de estudo universitário 
são concedidas por meio 
da Lei nº 5.509, de 28 de 
fevereiro de 2013. As ins-
crições serão feitas nos 
dias 24 e 25 de janeiro no 
Colégio Comercial Dr. João 
Romeiro, na rua Senador 
Dino Bueno, 119, cen-
tro, das 9 às 17 horas.

Taubaté cadastra ambulantes 
para o Carnaval 2015

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-

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. 

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.
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Taubaté divulga
programação do
Carnaval 2015

Compositores e
ambulantes têm até sexta 

para se inscrever no Festival 
de Marchinhas de Pinda

2º Encontro de Autos Antigos 
acontece em Pinda no domingo

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 

Os compositores que de-
sejam participar do Fes-
tival de Marchinhas de 
Pindamonhangaba têm 
até esta sexta-feira (23) 
para se inscrever. Além 
disto, os ambulantes que 
pretendem trabalhar neste 
evento têm que procurar o 
Setor de Protocolo da Pre-
feitura ou a Subprefeitura 
até esta sexta. O horário 
de atendimento é das 8 às 
17 horas. Os ambulantes 
podem montar barracas 
com tamanho máximo de 
quatro metros quadrados e 
é permitido somente ven-
der salgados, doces, refri-
gerantes, água, sucos e de 

No próximo domingo (25), 
Pindamonhangaba vai se-
diar a 2º edição do Encon-
tro de Autos Antigos. O 
evento acontece na Praça 
do Quartel a partir das 9h. 
Mais de 200 expositores 
confirmaram presença no 
encontro. Entre os mode-
los que estarão expostos, 
destaque para um Fordi-
nho 1929 amarelo, do pin-
damonhangabense Carlos 
Eduardo Zani, uma bara-

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-

bebida alcoólica apenas 
cerveja. Para trabalhar é 
necessário apresentar có-
pia do RG, CPF e do com-
provante de endereço de 
residência no município 
de Pindamonhangaba Este 
será o 8º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba, este 
ano é denominado “Hé-
lio Camargo”. O evento 
acontecerá na praça Padre 
João Faria Fialho, largo do 
quartel, de 4 a 8 de feve-
reiro, a partir das 20 horas.  
A divulgação dos selecio-
nados está programada 
para o dia 30 de janeiro, 
nos dias 4 e 5 acontece-

tinha da Polícia Civil, dos 
anos 60, Fusca Hérbie, um 
raríssimo trailer da Turis-
car, entre outros da linha 
Ford, Chevrolet, Fiat, um 
Laika vindo da Rússia, 
etc. A expectativa é atin-
gir o mesmo sucesso da 1ª 
edição, que reuniu aman-
tes de carros de toda a re-
gião. “A repercussão nas 
redes sociais foi altamente 
positiva e por esta razão 
não temos a menor dúvida 

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.

rão os ensaios abertos. O 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pinda-
monhangaba é promovido 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em cumprimen-
to as Leis nº 5.315 de 
21/12/2011 e 5.741, de 
16/12/2014. Tem como 
objetivo resgatar e divul-
gar a tradição das mar-
chinhas de carnaval e 
incentivar a criatividade 
dos compositores popu-
lares de todo o país.   O 
regulamento está dispo-
nível no site www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

de que a 2ª edição supera-
rá as expectativas”, expli-
ca Sérgio Garcia, um dos 
organizadores. Além da 
exposição, o evento tam-
bém terá apresentações 
musicais, artesanato, ven-
da de miniaturas de carros, 
entre outras atividades. O 
evento é organizado pelo 
Clube de Autos Antigos 
de Taubaté (CAAT), com 
apoio da Prefeitura de 
Pinda e patrocinadores.

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

Skaf assume como presidente 
do Conselho do Sebrae-SP

Nesta semana o presiden-
te da Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP) e do Centro 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo (CIESP), 
Paulo Skaf, toma posse 
como presidente do Con-
selho Deliberativo do 
Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empre-
sas de São Paulo (Sebra-

e-SP) para o quadriênio 
2015/2018. Skaf foi elei-
to por unanimidade pelo 
Conselho do Sebrae-SP e 
sucederá Alencar Burti, da 
Associação Comercial de 
São Paulo. A diretoria exe-
cutiva da entidade é for-
mada por Bruno Caetano, 
diretor-superintendente, 
Ivan Hussni, diretor técni-
co e Pedro Jehá, diretor de 

administração e finanças. 
Este é o segundo mandato 
de Paulo Skaf à frente do 
Conselho Delibe-
rativo da entidade. 
Skaf é presidente da 
FIESP, do CIESP, SE-
SI-SP, SENAI-SP e Ins-
tituto Roberto Simonsen 
(IRS). É 1º vice-presiden-
te da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

Moradores do Piracuama tem 
novo acesso com construção 

de 2 Km de estrada
Uma nova estrada no 
bairro do Piracuama vai 
beneficiar mais de 40 fa-
mílias que vive na região. 
Na última quarta-feira 
(14) ocorreu a entrega ofi-
cial da Estrada do Rio das 
Pedras, no que vai facilitar 
o acesso às residências.  
A Secretaria de Obras da 
Prefeitura trabalhou du-

rante 30 dias para con-
cluir uma estrada de 2 km. 
Em seguida, foi realiza-
do o cascalhamento p ara 
facilitar a chegada das 
famílias às residências.  
Antes todos tinham que 
se utilizar apenas de uma 
passagem precária em 
cima do rio com acesso 
possível somente pelos 

trilhos da Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão. 
“A nova estrada vai ga-
rantir melhor acesso a to-
dos nós”, disse o morador 
Valdecir Santos que já 
alugou sua casa na passa-
gem do último Ano Novo 
e que agora tem certeza 
que vai conseguir mais 
pessoas interessadas.


