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Rodovia Rio/Santos será 
duplicada no trecho
urbano de Ubatuba

Empreendedores de 
Pinda terão nova

incubadora

A duplicação da BR 101 
em Ubatuba será uma das 
maiores obras de infraes-
trutura das últimas déca-
das no Litoral Norte e na 
ultima segunda-feira (19) 
foi dado mais um impor-
tante passo. O Departa-
mento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes 
- DNIT recebeu as propos-
tas técnicas e financeiras 
da licitação referente à du-
plicação da rodovia Rio-
Santos (BR-101). As obras 
estão previstas para o tre-
cho urbano de Ubatuba.  
De acordo com o DNIT, a 
menor proposta enviada, 
assinada pelo consórcio 
Ferreira Guedes, estima 
um custo de R$ 470 mi-
lhões com a obra, a serem 
custeados pelo Governo 
Federal. A proposta está 

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai assinar um 
protocolo de intenções 
com o Centro Estadual 
de Educação Tecnoló-
gica Paula Souza para a 
implantação de um novo 
modelo de incubadora de 
empresas. A solenidade irá 
ocorrer na próxima quarta-
feira (28), às 11 horas, no 

sob estudos da equipe 
técnica da comissão de 
licitação do DNIT, que 
também avalia documen-
tos exigidos.  A previsão 
é de que dentro de mais 
alguns dias seja concluí-
do o trâmites e a decisão 
seja publicada no portal 
da transparência do DNIT.
A duplicação da ro-
dovia, trecho da Rio-
Santos, será uma das 
maiores obras de infraestru-
tura nas últimas décadas no 
Litoral Norte, levando-
se em consideração que 
o projeto dos contornos e 
o trecho de serra da Ro-
dovia dos Tamoios ainda 
está no papel. Serão obras 
de modernização em cer-
ca de 10km de extensão 
da rodovia, que passará a 
contar com 5 passagens 

auditório da Prefeitura. No 
segundo semestre de 2014 
houve uma reunião sobre a 
temática e Francisco An-
tonio Maciel Novaes, da 
Inova Paula Souza, desta-
cou que incubadora é um 
local que trabalha oportu-
nidades e gera empresas. 
Ele citou que é preciso dar 
oportunidades aos empre-
endedores para que pos-
sam sair da incubadora e 

elevadas, 3 rotatórias to-
talmente revitalizadas 
(Itaguá, Centro e Perequê 
Açu), 2 viadutos, além de 
pistas marginais de ambos 
os lados com ciclovias. 
“Acredito que o maior 
ganho para nós morado-
res de Ubatuba será com 
relação à travessia da ro-
dovia neste trecho urbano. 
Com as passagens e viadu-
tos, bairros como a Estufa 
II, Jardim Carolina e toda a 
Zona Oeste terão um aces-
so mais fácil com o centro. 
Além disso, as ciclovias 
nas marginais irão tirar 
o trânsito de bicicletas 
da rodovia o que acaba-
rá com acidentes graves 
cada vez mais frequentes 
com o aumento de flu-
xo na pista”, comemora 
o prefeito Maurício (PT).

ganhar espaço no mercado. 
O novo modelo de incu-
badora conta com o apoio 
da Fundação Universitária 
Vida Cristã (Funvic-Fapi), 
Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhan-
gaba (Acip), Polo Apta, 
Sebrae, Fatec, Sincomér-
cio, Etec João Gomes de 
Araújo - Centro Paula 
Souza e  Agência de Ino-
vação Inova Paula Souza.

Sisu 2015 bate recorde
com registro de 2,58
milhões de inscritos

O Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) regis-
trou, até as 15h do dia 22, 
2.589.112 inscritos, 
novo recorde do sistema. 
O número superou o to-
tal de inscritos no Sisu 
do primeiro semestre do 
ano passado: 2.559.987. O 
curso de direito na Univer-
sidade Federal Fluminense 
continua no topo das notas 
de corte do Sisu, confor-
me a última relação, di-
vugada nesta madrugada. 
A nota de corte na ampla 
concorrência é 827,4 pon-
tos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
São consideradas as insti-
tuições que ofertam vagas 
integralmente pelo Sisu e 
que não atribuíram boni-
ficação às notas dos estu-
dantes. Em seguida, com 
821,8 pontos, está o curso 
de medicina da Universi-

dade Federal do Rio de Ja-
neiro. As inscrições termi-
nam às 23h59 de hoje. Para 
quem ainda não se inscre-
veu, a recomendação é não 
deixar para a última hora. 
A inscrição é feita pela in-
ternet, no portal do Sisu. O 
sistema oferece vagas em 
instituições públicas de 
ensino superior. Para con-
correr, é preciso ter feito o 
Enem em 2014 e não ter 
tirado 0 na redação. Na 
primeira edição deste ano, 
o Sisu oferece 205.514 
vagas em 5.631 cursos. O 
resultado será divulgado 
dia 26. Os candidatos que 
não forem selecionados, 
poderão ainda participar 
da lista de espera, de 26 
de janeiro a 6 de feve-
reiro. Veja a lista das dez 
maiores notas de corte:
1. Direito na Universidade 
Federal Fluminense - 827.4

2. Medicina na Uni-
versidade Federal do 
Rio de Janeiro - 821.8
3. Engenharia química na 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - 818.93
4. Engenharia Aeronáuti-
ca na Universidade Fede-
ral de Uberlândia - 814.44
5. Medicina na Uni-
versidade Federal de 
Pernambuco - 810.14
6. Medicina na Univer-
sidade Federal de Mi-
nas Gerais - 809.24
7. Medicina na Uni-
versidade Federal de 
Ouro Preto - 807.86
8. Ciências econômicas 
na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - 803.97
9. Medicina na Univer-
sidade Federal do Triân-
gulo Mineiro - 803.96
10. Medicina na Uni-
versidade Federal de 
Uberlândia - 801.78

Vôlei Taubaté derrota o 
Cruzeiro e está na final 

da Copa do Brasil

O Vôlei Taubaté derrotou 
o Sada Cruzeiro na noite 
da última quinta-feira (22) 
e garantiu vaga para a final 
da Copa do Brasil, compe-
tição que vale vaga para o 
Sul-Americano de Vôlei. 
A partida terminou em 
3 sets a 1 (26-24, 26-24, 
17-25, 25-23). A partida 
foi muito equilibrada nos 
dois primeiros sets, com as 

equipes trocando pontos e 
sem deixar o adversário 
abrir muita vantagem. 
Apenas no 3º set, o Cru-
zeiro conseguiu um pla-
car mais elástico. Porém, 
diferente da Superliga em 
que perderam de virada, o 
Taubaté se manteve con-
centrado e fechou o jogo 
no 4º set, se garantindo na 
decisão. O técnico Cézar 

Douglas valorizou o resul-
tado positivo conquistado 
nesta noite. “Foi uma vitó-
ria na hora certa. Criou-se 
muita expectativa para que 
isso acontecesse e tivemos 
um grande aprendizado na 
Superliga, contra eles. Fo-
mos consistentes, jogamos 
com a segunda bola, de 
forma sólida na recepção e 
isso sustentou mesmo nos 
momentos ruins”, expli-
cou o treinador do Tauba-
té. Agora, o Vôlei Taubaté 
enfrenta o Vôlei Brasil Ki-
rin/Campinas em busca do 
título. A partida acontece 
neste sábado (24) no giná-
sio do Taquaral, em Cam-
pinas, às 22h e terá trans-
missão do canal Sportv.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

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

Prefeitura de Tremembé abre 
Processo Seletivo 2015

para estagiários
A Prefeitura de Tremem-
bé, através do Centro de 
Integração Empresa Esco-
la – CIEE, abre inscrições 
para Processo Seletivo 
para estagiários. As jorna-
das serão de 04 horas diá-
rias para ensino técnico e 
médio e bolsa auxílio de 
R$ 340,00. Para o ensino 
superior a carga horária é 
de 06 horas diárias e bol-
sa auxílio de R$ 580,00, 
caso o aluno comprove 
necessidade de auxílio 
no transporte receberá 
acréscimo de R$ 70,00.
Podem concorrer os es-
tudantes matriculados no 
ensino médio (a partir do 
1º ano e obrigatoriamente 

residente em Tremembé) e 
nos cursos superiores em 
Administração e correla-
tos, Arquitetura, Ciências 
Contábeis, Direito, Educa-
ção Física, Enfermagem, 
Engenharia Civil,  Farmá-
cia, Fisioterapia, Informá-
tica, Tecnologia em RH, 
Jornalismo, Pedagogia e 
Serviço Social. Para cursos 
técnicos as áreas são: Ad-
ministração, Turismo, RH 
e Segurança do Trabalho
As inscrições podem feitas 
por meio do  formulário 
disponível em www.ciee.
org.br, entre os dias 22 
de Janeiro de 2015 até as 
16h do dia 05 de Feverei-
ro de 2015. Não há taxas.

Para efetuar a inscrição, 
o candidato que não ti-
ver acesso a computador, 
poderá utilizar os equipa-
mentos do ACESSA SP, 
no Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé, 
localizado na Rua José 
Monteiro Patto, 325  – 
Jardim Bom Jesus,  ho-
rário das 9h às 17h, de 
segunda a sexta-feira.
Os requisitos
– Idade mínima de 16 anos
– Ser brasileiro ou es-
trangeiro com visto de 
permanência no país
– Estra regularmen-
te matriculado no 
ano letivo de 2015
– Estar cadastrado no CIEE
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Câmara de Pinda vota
criação de comissão para 

acompanhar sorteios
de moradias

1ª Sessão Ordinária do 
ano de 2015, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no pró-
ximo dia 26 de janeiro 
de 2015, segunda-feira, 
às 18h. Matérias de Dis-
cussão e Votação I. Pro-
jeto de Lei n° 182/2014, 
do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a regula-
rização de túmulos e ter-
renos abandonados no 
Cemitério Municipal, e 
dá outras providências”.
II. Projeto de Resolução 
n° 07/2014, do Verea-
dor Roderley Miotto, que 
“Constitui uma Comissão 
de Assuntos Relevantes 
para acompanhar a sele-

ção das famílias inscritas 
para o sorteio de mora-
dias populares no muni-
cípio de Pindamonhanga-
ba”. Pindamonhangaba, 
20 de janeiro de 2015.  
Vereador Felipe César
Presidente Pronunciamen-
tos Pessoais: conforme 
inscrição dos Senhores Ve-
readores no livro próprio.

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.

2º Encontro de Autos Antigos 
acontece em Pinda no domingo

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-

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 

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.

Prefeitura de Tremembé 
conclui 1,5 Km de ciclovia 
na Avenida Luiz Gonzaga 

das Neves

A Prefeitura de Tremembé 
concluiu na semana passa-
da a última etapa de mais 
um trecho de ciclovia na 
Avenida Luiz Gonzaga 
das Neves, que liga Tre-
membé a Taubaté. Foram 

instalados aproximada-
mente 1,5 Km e fará liga-
ção com a ciclovia já exis-
tente indo até a ponte que 
liga os dois municípios. 
Essa obra teve o investi-
mento de R$ 121.193,29.

Contando as obras de ci-
clovia na Avenida que 
liga Centro ao Padre 
Eterno serão quase 4 km 
de trecho asfaltado, pro-
tegido por guias e sina-
lizado para atender mi-
lhares de ciclistas que se 
utilizam do trecho para 
lazer, locomoção e, prin-
cipalmente, trabalho.
As obras no bairro do Pa-
dre Eterno estão em an-
damento e receberão 2,5 
Km de obras e um inves-
timento de R$ 260.500,49.
Com as obras de cons-
trução de ciclovias, esses 
acessos se tornarão mui-
to mais seguro e rápido. 
“Nossa cidade é plana e 
com obras como esta que-
remos incentivar o meio de 
transporte mais barato, e 
ecológico que é a bicicleta. 
Além disso, é também um 
exercício que beneficia a 
boa forma e prepara o cor-
po para se proteger de mui-
tas doenças, principalmen-
te coronárias e cardíacas. 
A ciclovia torna a prática 
do ciclismo uma ativida-
de segura”, salientou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Sebrae Móvel estará em
Ubatuba e Silveiras

Empreendedores po-
derão tirar dúvidas so-
bre gestão de negócios 
em atendimentos gra-
tuitos com analistas do 
Sebrae-SP Duas cidades 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte recebem o 
Sebrae Móvel na próxima 
semana. Empreendedo-
res de Ubatuba e Silvei-
ras poderão tirar dúvidas 
sobre gestão de negócios 
em atendimentos gratuitos 
com analistas do Sebrae
-SP. No escritório itineran-
te, analistas do Sebrae-SP 
farão atendimentos indi-
viduais gratuitos sobre te-
mas relacionados à gestão 

de negócios, administra-
ção, planejamento, contro-
le financeiro e marketing. 
Em Ubatuba, a van fica-
rá instalada de segunda 
a quinta (26 a 29/1) na 
Praça Nóbrega, no Centro, 
das 9h às 17h. Os atendi-
mentos em Silveiras tam-
bém ocorrem de segunda 
a quinta, na Avenida Go-
vernador Carvalho Pin-
to, em frente à Prefeitura, 
das 10h às 16h. O Sebrae 
Móvel em Silveiras tem 
apoio da Prefeitura. Par-
ceiros do Sebrae-SP par-
ticipam da iniciativa em 
Ubatuba. A Prefeitura 
(Secretaria da Fazenda e 
Assistência Social), As-

sociação Comercial, As-
sociação de Contadores 
e Banco do Povo terão 
representantes para tirar 
dúvidas dos interessados. 
Os empreendedores tam-
bém poderão obter in-
formações sobre os 
produtos e serviços e a 
programação de palestras, 
workshops e consultorias 
gratuitas oferecidas pelo 
PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Ubatuba, que  é man-
tido pelo Sebrae-SP em 
parceria com a Prefeitura, 
Associação Comercial de 
Ubatuba e Sinhores (Sin-
dicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares).

Inscrições para bolsas de estudo 
da Prefeitura de Pinda

acontecem no fim de semana
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza neste fim 
de semana, dias 24 e 25 
de janeiro, o cadastro dos 
estudantes interessados 
em concorrer as bolsas de 
estudo universitárias. Os 
interessados devem com-
parecer ao Colégio Co-
mercial Dr. João Romeiro 

com os documentos solici-
tados entre 9h e 17h. O co-
légio fica na Rua Senador 
Dino Bueno, 119, centro. 
Ao todo, serão disponibi-
lizadas 160 vagas ao todo. 
Porém o cadastro de ago-
ra preencherá 73 vagas, o 
restante foi preenchido por 
alunos que tiveram o be-

nefício renovado. As bol-
sas de estudo universitário 
são disponibilizadas por 
meio da Lei nº 5.509, de 
28 de fevereiro de 2013. 
Após a entrega de toda a 
documentação exigida em 
edital, a equipe do Depar-
tamento de Assistência So-
cial vai realizar a triagem. 
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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 

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 

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-
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 

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.

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 
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.


