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Câmara Municipal de
São Luiz do Paraitinga

Comunicado da Defesa Civil 
de São Sebastião

Ninguém entende nada

A placa de proibido esta-
cionar está do lado esquer-
do da rua, no entanto a rua 
é de mão dupla quem vem 
para saber que lá não pode 
parar só vai saber disso 
se olhar pelo retrovisor, 
ou será que foi colocada 

A Câmara Municipal da 
Estância Turística de São 
Luiz do Paraitinga atra-
vés de seu presidente Van-
derson Virgílio Campos 
dos Santos apresentou 
o projeto de lei 04/2015 
versando sobre a institui-

A Defesa Civil informa 
que  quatro  pedras com 
aproximadamente 200 
quilos cada uma,  caíram 
nesta semana no quilôme-
tro 119 – SP 55 na altura 
do bairro São Francisco , 
próximo  ao píer conheci-

a placa do lado errado do 
poste, ou será que a placa 
é para quem está do outro 
lado da rua, ou será que o 
vento virou de lado a pla-
ca, ou será que quem co-
locou a placa colocou er-
rado, ou será que o poste 

ção de auxílio alimenta-
ção para os funcionários 
da Câmara Municipal. 
Tal benefício visa aten-
der melhor as condi-
ções daqueles funcio-
nários. O valor será de 
R$ 170,00 mensal con-

do como “Gringo”. A via 
está interditada parcial-
mente com sistema pare/
siga.  De acordo com o 
chefe da Defesa Civil, 
Carlos Eduardo dos San-
tos, o Carlão, o DER ór-
gão responsável pela ro-

deveria estar do outro lado 
da rua, ou será que nin-
guém liga mesmo para as 
diversas sinalizações erra-
das, confusas, desnecessá-
rias e outras inexistentes 
que fazem com que o ci-
dadão desconsidere todas?  

As representantes do Vale 
do Paraíba para a busca 
das 30 vagas do concur-
so Miss São Paulo foram 
conhecidas após seletiva 
realizada no último fim 
de semana em Ilhabela. 
As vencedoras foram: Ste-
phanie Proghlof (São José 
dos Campos), Simone Al-
varenga (Taubaté), Joana 
Rangel (Pindamonhanga-
ba), Isabela Mayer (São 
Bento do Sapucaí), Alexia 
Reis (Jacareí), Fernan-
da Sansevero (Cruzeiro), 
Thainá Ribeiro (Caragua-
tatuba), Giu Canteruccio 
(Ubatuba), e Denise Pra-

Serão abertas na terça-
feira (31) em Caçapava 
inscrições para o preen-
chimento de 80 vagas 
oferecidas pelo Programa 
Jovens Urbanos. De acor-
do com o Grupo de As-
sessoria e Mobilização de 
Talentos- GAMT, que é a 
entidade responsável pelo 
programa, poderão parti-
cipar jovens de Caçapava 
que tenham entre 16 e 21 
anos.   Esta é a terceira 
edição do Programa em 
Caçapava, uma iniciativa 
que se caracteriza-se por 
um conjunto de ações de 
formação para jovens. De 
acordo com o GAMT, o 
objetivo é o de contribuir 
para o desenvolvimento 
integral dos participantes 
e possibilitar aumentar as 
opções para escolha de 
uma profissão, facilitan-
do a entrada no mundo do 
trabalho. As duas primei-

do (Ilhabela).  As novas 
misses foram eleitas após 
a avaliação de critérios 
como beleza facial, plás-
tica e elegância em tra-
jes de maiô e gala. No 
júri,havia integrantes da 
imprensa, Poderes Exe-
cutivo e Legislativo do 
Litoral Norte e modelos 
profissionais. Com os tí-
tulos, as nove meninas e 
seus respectivos municí-
pios batalham agora pelo 
desafio de compor as 30 
vagas do Miss São Paulo, 
a ser realizado em agosto 
na capital.  “Foram mais 
de 40 candidatas de bom 

ras edições do Programa, 
realizadas entre julho de 
2013 e dezembro de 2014, 
atenderam mais de 120 jo-
vens de Caçapava. As ati-
vidades são gratuitas e se-
rão realizadas no período 
de abril a dezembro, com 
encontros duas vezes por 
semana, às terças e quar-
tas-feiras, das 14h às 17h. 
“A formação tem como te-
mas principais a cidade, a 
cultura em ação na região 
e as tecnologias contem-
porâneas, privilegiando a 
ação combinada desses te-
mas na vida cotidiana dos 
jovens participantes. “, in-
formou um dos coordena-
dores do Programa. As ins-
crições na sede do GAMT 
podem ser feitas de 31 de 
março a 10 de abril, das 9h 
às 12h e das 13h às 16h.
Mais informações no 
GAMT. Tel. (12) 3652-
8015 / www.gamt.org.br 

nível, com características 
e personalidades diferen-
tes umas das outras, que 
proporcionaram ao evento 
revelar belas vencedoras. 
Vamos torcer para que 
avancem”, disse Willian 
Roggles, diretor-geral 
da WR Modelos e coor-
denador da Seletiva Re-
gional, analisou os resul-
tados com otimismo. A 
seletiva regional para o 
Miss São Paulo foi pro-
movida pela WR Mode-
los e Grupo Band Vale de 
Comunicação, com ves-
tidos oferecidos pela Jo-
sephine’s Noivas e Cia.

Distribuição das vagas - 
Das 80 vagas oferecidas 
nesta terceira edição do 
Jovens Urbanos, 60 delas 
serão para atividades na 
sede do GAMT (Rua Na-
ções Unidas, 250, Jardim 
Santo Antonio), região 
central. As outras 20 vagas 
serão destinadas exclusi-
vamente a jovens residen-
tes no bairro Santa Luzia, 
distante 6 km do Centro, 
com grande concentração 
de jovens e pouca ofer-
ta de ações que contem-
plem esta faixa etária. 
Parcerias - O Programa 
é executado pelo GAMT 
em parceria com a Fibria 
e o Instituto Votorantim, 
a partir de iniciativa da 
Fundação Itaú Social 
com coordenação téc-
nica do Centro de Estu-
dos e Pesquisas em Edu-
cação, Cultura e Ação 
Comunitária (Cenpec). 

Representantes da
região no Miss São 

Paulo são escolhidas

GAMT abre inscrição 
para 80 vagas no
Programa Jovens

Urbanos em Caçapava

dicionado a assiduidade 
do funcionário que não 
poderá faltar injustifica-
damente durante o mês. 
Tal proposta foi criada 
a exemplo das câmaras 
de São Bento do Sapu-
caí, Lagoinha e Roseira. 

dovia já foi acionado, bem 
como o Departamento de 
Trânsito da Prefeitura. 
O horário de retirada 
das pedras ainda não 
foi definido o que deve 
ocorrer com a chega-
da dos agentes do DER.

Pinda abre Processo Seletivo 
de vagas para o Programa

Estação Juventude
A Secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura de 
Pindamonhangaba torna 
pública a abertura de ins-
crições do Processo Sele-
tivo para contratação por 

tempo determinado para o 
Programa Estação Juven-
tude. As  vagas são para 
Coordenador Adjunto de 
Políticas Públicas da Ju-
ventude e Assistente de 

Políticas Públicas da Ju-
ventude, respectivamen-
te  com salários de R$ 
2.626,37 e R$ 2.382,19. 
As instruções contidas 
no site da prefeitura.
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A pequena Mc Lavínia 
Lopes (de apenas 4 anos 
de idade) vem sendo um 
fenômeno artístico em 
Taubaté, vem despontando 
seu talento no Programa 
Raul Gil (Sbt), no qua-
dro “Eu e as Crianças”.
       A cantora mirim Mc La-
vínia Lopes já fez diversos 

As produções cinema-
tográficas do Vale do 
Paraíba estão a cada 
vez mais aguçadas pe-
los talentos da região.
           Com isso a WN JC 
Filmes Filmes tem mostra-
do que é possível sim re-
alizar bons trabalhos, com 
direção de J Carlos no últi-
mo dia 22 foram gravadas 
cenas do curta metragem 
“Rapadura - a Celebrida-

comerciais, desfiles, foi 
capa de várias revistas e se 
desponta na música com 
seu talento, e dentro do 
Programa Raul Gil apre-
senta o show das poderosas
       De acordo com o Co-
mendador Alberto Mazza, 
a atriz Mc Lavínia Lopes 
vem sendo uma das con-

de” na cidade de Caçapava.
            Nem mesmo a chuva 
pode parar as gravações do 
curta “Rapadura - a Cele-
bridade que contaram com 
os atores: Alberto Maz-
za, Marzia Gatto, Dina 
Marys, André Ferreira, 
             Em outro ân-
gulo cinematográfico 
também foram gravados 
a série Os Três Muskitei-
ros, no episódio “O Teste” 

vidadas do próximo es-
petáculo teatral do autor, 
pois seu talento é esplên-
dido aos 4 anos de idade,
        Lavínia, é cas-
ting do Programa Raul 
Gil, e recentemente 
prestou uma home-
nagem ao Comedian-
te Sérgio Malandro.

com os atores: J Carlos, 
Alberto Mazza, Waruska 
Neves e Emilly Diovana.
              O ator Alberto 
Mazza no curta interpreta 
um repórter entrevistan-
do Mary Moury (Mar-
zia Gatto), e no episódio 
“O Teste” em Os Três 
Muskiteiros interpre-
ta um caipira contrace-
nando com o Sarjen-
to Tayada (J Carlos).

Comendador Alberto Mazza
Enaltece Talento Mirim de Taubaté

Ator Alberto Mazza participa de 
Curta Metragem em Caçapava

RAÍZES DA HISTÓRIA

Em 3 de março de 1835, 
o presidente da bahia, 
francisco de souza mar-
tins, afirmou que era ne-
cessário fazer sair do ter-
ritório brasileiro todos 
libertos africanos perigo-
sos para nossa tranqui-
lidade. No caso a deles!
E no dia 4 do mesmo mês, 
é deferido a regência o 
pedido de deportação dos 
africanos envolvidos na 
revolta dos africanos ou 
revolta dos malês na noi-
te de 24 e 25 de janeiro.
Sendo que essa revolta  en-
tre outras, foi uma das mais 
importantes dos negros 
escravizados no brasil.
Na revolta dos malês, ocor-
rida em 1835, em salvador 
( bahia ), os negros escra-
vizados não lutaram ape-

nas contra a escravidão, 
mas para manter os traços 
culturais trazidos da áfrica 
e, nesse caso, a religião is-
lâmica. Na época cerca de 
metade de sua população 
era composta por negros 
escravos ou libertos, das 
mais variadas culturas e 
procedências africanas. 
E “ malê “ era o termo 
que designava os negros 
muçulmanos que sabiam 
ler e escrever em árabe.
Um grupo de cer-
ca de 1,5 mil negros, 
sob a liderança de manuel 
calafate, aprígio, pai iná-
cio, entre outros, pretendia 
libertar seus companheiros 
islâmicos e matar brancos 
e mulatos considerados 
traidores. Assim, o grupo 
arrecadou dinheiro, com-

prou armas e redigiu os 
planos em árabe para que 
não fossem descobertos. 
Mas uma mulher que fa-
zia parte do grupo os de-
nunciou ao juiz da cidade 
e este informou à guarda 
nacional. Mesmo com 
o plano descoberto ain-
da conseguiram atacar o 
quartel que controlava a 
cidade e foram derrotados.
No confronto morreram 
cerca de sete integrantes 
das tropas oficiais,  setenta 
negros, enquanto que mais 
de duzentos escravos fo-
ram levados aos tribunais. 
Suas condenações varia-
vam entre a pena de morte, 
os trabalhos forçados, a de-
portação e o açoitamento. 
Mais de quinhentos afri-
canos foram expulsos do 
brasil e levados de vol-
ta a áfrica, a revolta dos 
malês serviu como uma 
demonstração as autori-
dades e as elites,  da ca-
pacidade de organização 
e luta dos negros e, para 
mostrar o que o regime 
escravocrata iria enfrentar 
outras vezes até o seu fim. 
Espero que gostem 
e continuem lendo.
Muito axé a todos!
Página no facebook: 
terreiro de cultu-
ra. Por: davi mariano
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Patrocinadores da 
Coluna Humor do 

Pedrão para 
Março/Abril de 

2015
1.      Comis e Bebis Restaurante e Marmitex (0xx12) 
3674-4441

2.      Coxinha Lanches (0XX12) 99239-7390

3.      Curso de Inglês Professora Renata Amaral – 
(0xx12) 3674-1505 e (0xx12) 99763-2800 –  E-MAIL: 
englishcourse@uol.com.br

4.      Banca Avenida Marcelo (0xx12) 99143-6572

5.      Casa de Ração Avenida (0xx12) 3672-3182

6.      Bar do Danilo 

7.      +1 K-Britos Lanches (Jardim Santana) (0xx12) 
98830-3482 

8.      Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674 

9.      Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-8992 

10.   O Butico (0xx12) 3674-2343 

11.   FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e 
3674-1725 

12.   Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz – (0xx12) 3674-
1664 – Tremembé e (0xx12) 3624-7361 – Taubaté 
e-mail: analurscruz@ig.com.br 

13.   Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715 

14.   Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 3674-2486 e 
FAX: (0xx12) 3672-2886 

15.   Ferro Velho Tremembé (Evaldo Costa) (0xx12) 
3674-2169 (0xx12) 99774-0490 id: 8*189232 

16.   Escola de Natação Golfinho (ALLAN SUZI-
GAN) -  (0XX12) 3672-2066 

17.   Vereador Adriano Santos (0xx12) 99177-9896 

18.   Restaurante Villa Disk Marmitex (0xx12) 3672 
– 2899

19.   Lanchonete Bell (Juninho da Pop) (0xx12) 3674-
3922

20- Dona Tina Espetos (Dú Espeto) (0xx12) 3672-
6148

21- Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
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DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES
CAÇAPAVA: Banca Pantera - Avenida Dr. 
Pereira de Matos, s/n.
CAMPOS DO JORDÃO: Revistaria Letras da 
Montanha Rua Januario Miraglia, 1100
Tel.: (12) 3664-4637
CARAGUATATUBA: Inova Salles Jornais e 
Revistas - Rua Aluno Arantes,491 
Tel.: (12) 3882-2920
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vão de França ( Ao lado do campo de futebol)
JAMBEIRO: Mercadinho São José - Rua Major 
Gurgel. Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro 
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça 
Comendador Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa 
Senhora de Natividade e Panificadora Pão Zico 
- Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Banca Canto das Letras - Prança 
Antônio Carvalho, 100
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Revistas Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA: Supermercado São 
Judas Tadeu (12) 3676-1390 Av. 7 de setembro, 
20 e Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Praça 
Valdemar Salgado. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Aran-
tes. Av. 9 de Julho, 25 (em frente ao bradesco) 
Tel.: (12) 3971-2164 e Banca de Jornal
SÃO LUIS DO PARAITINGA: Banca da Praça 
e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça Praça Dom Epami-
nondas  -  Tel.: (12) 3632-18-08  
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade, 
comércios  e repartições públicas
UBATUBA: Banca Fitness. Rua Capitão Feli-
pe, 300. Tel.: (12) 3833-8750 e Banca Ritz Av 
Iperoigue e no Itaguá.

EDITORIAL
Manifesto apolítico: Ape-
sar do fato de que mui-
tos manifestantes terem 
se colocado contra o PT 
e a presidente o manifes-
to não foi idealizado por 
partido ou facção política.
Os manifestantes deixa-
ram claro que não aceitam 
o atual estado das coisas. 
Falta saúde, falta segu-
rança, falta educação e a 
corrupção impera. Com 
certeza os petistas sen-
satos não são a favor dos 
desvios de verbas públi-
cas através da corrupção 
e que também querem ver 

os responsáveis punidos 
exemplarmente. Os altos 
valores desviados através 
da corrupção fazem mui-
ta falta para as mais pri-
mariam necessidades do 
cidadão. Já não bastasse 
ver nosso dinheiro reco-
lhido através dos tributos, 
agora ainda temos que 
aliviar o prejuízo causado 
pelos corruptos através de 
aumentos das mercado-
rias e de impostos. O país 
todos nós sabemos que é 
rico e essa riqueza deve 
ficar nas mãos dos traba-
lhadores para que possam 

ter uma vida digna, e são 
esses trabalhadores que já 
estão cansados de verem 
quantias vultosas pararem 
nas mãos de indivíduos 
que se aproximam do po-
der com a única finalidade 
de assaltar os cofres pú-
blicos. Já que não dá para 
sabermos com certeza 
àqueles que são honestos 
ou não, pelo menos que 
não repitamos os mesmos 
erros escolhendo os que 
já possuem antecedentes 
desfavoráveis e que sejam 
punidos os desonestos e 
afastados da vida pública.

Tremembé recebe kits 
esportivos que  beneficiarão 

crianças adolescentes

Contran adia por mais
três meses o uso de
extintor veicular ABC

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) aten-
deu ao pedido do minis-
tro das Cidades, Gilberto 

Kassab, apresentado no 
início do mês de março ao 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), para 

prorrogar por mais 90 dias 
a exigência dos novos ex-
tintores veiculares ABC. 
Essa decisão foi tomada 
durante a reunião do Con-
selho nesta quarta-feira. 
Com a publicação no Di-
ário Oficial da resolução 
521/2015, a nova data será 
1° de julho de 2015. O mo-
tivo para essa prorrogação 
é a falta do equipamento 
de segurança para venda 
no mercado.  O Minis-
tro Kassab e o Denatran 
querem garantir que os 
motoristas não sejam pre-
judicados diante da difi-
culdade de adquirir o equi-
pamento de segurança.

Frente de Trabalho
Relação de Selecionados

em Monteiro Lobato
A Prefeitura de Monteiro 
Lobato e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
divulgaram a relação dos 
selecionados no proces-

so seletivo simplificado 
para contratação tempo-
rária de bolsistas para o 
programa emergencial 
de auxílio desempre-

go: Frente de Trabalho. 
Confira a lista dos 
selecionados em: 
h t t p : / / m o n t e i r o -
l o b a t o . s p . g o v . b r /
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Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.

       MISCELÂNEA

Prefeitura de Taubaté abre 
inscrições para estágio no 

Balé da Cidade
A Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para es-
tágio no Balé da Cidade 
de Taubaté.  O proces-
so seletivo é realizado 
em uma parceria entre 
a administração muni-
cipal e o CIEE (Centro 
de Integração Empresa Es-
cola), para preenchimento 
de 8 vagas, mais cadastros 
de reserva.  Os interes-
sados devem estar regu-
larmente matriculados no 
ano de 2015 nos seguintes 
cursos: Técnico em Dan-
ça, Superior em Dança (a 
partir do 1º ano), Educa-
ção Física (a partir do 2º 
ano) e Educação Artísti-
ca – Licenciatura Plena. 
O prazo para se inscrever 
vai até o dia 01 de abril 
de 2015. As inscrições 
acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 h, 
na sede do CIEE, que fica 
na Rua Dr. Pedro Costa, 

270, Centro. Os interessa-
dos devem apresentar RG, 
CPF (no mínimo com 
protocolo de solicitação), 
comprovante de residên-
cia e comprovante de es-
colaridade atualizado. 
O candidato deve ter os 
seguintes requisitos: ida-
de mínima de 16 anos; ser 
brasileiro ou estrangeiro 
com visto de permanên-
cia no país e estar em dia 
com as obrigações milita-
res.  Também é necessá-
rio experiência em dança 
e/ou balé clássico. Prova 
A seleção vai acontecer no 
dia 8 de abril, às 9h, na sala 
do Balé da Cidade, que fica 
no SEDES, na Avenida 
Amador Bueno da Veiga, 
s/n, no bairro Jardim Ana 
Rosa. O candidato deve 
comparecer no dia do teste 
munido de RG e compro-
vante de inscrição e ves-
tido adequadamente para 

aula de dança: malha (ma-
cacão inteiro ou colant), 
meia calça e sapatilhas 
para mulheres, malha (ma-
cacão inteiro) ou shorts de 
malha e sapatilhas para 
os homens. A prova será 
prática tendo como base 
a rotina diária das ativi-
dades de estágio e prática 
de balé clássico e dança 
contemporânea. O edital 
completo está disponí-
vel no site www.taubate.
sp.gov.br. A data prevista 
para divulgação da lista 
dos classificados é no dia 
13 de abril, no site da Pre-
feitura e na sede do CIEE. 
O aprovado terá que cum-
prir carga horária de 30 
horas semanais. O va-
lor da bolsa auxílio é R$ 
630, mais auxílio trans-
porte de R$ 70 por mês 
(6 horas) e R$ 430, mais 
auxílio transporte de R$ 
70 por mês (4 horas).

Evento foi cancelado 
por motivos operacio-
nais mas escolas po-
dem continuar escre-
vendo-se gratuitamente. 
A primeira etapa do circui-
to Dafiti Sports apresenta 
Encontro Paulista entre 
Escolas de Surf 2015, pre-
vista para este fim de se-
mana (28 e 29/3) na praia 
Grande de Ubatuba,  foi 
adiada devido a motivos 
operacionais.  “Detalhes 
de caráter burocráticos 
impediram a realização 
do evento neste fim de se-
mana. Mas, nada que tire 
o brilho deste circuito fo-
cado na nova geração do 
esporte. Uma nova data 
será confirmada e divul-
garemos em breve. Va-
mos aproveitar este ‘gap’ 
para aumentar ainda mais 
as escolas inscritas”, diz 
Dadá Nascimento, diretor 
de prova e organizador do 
encontro.  Entretanto, as 
escolas podem continuar 
a se inscrever gratuita-
mente. Utilizando o con-
sagrado formato de dis-
putas em equipes, a prova 
não permite participação 
de surfistas ranqueados 
(em competições amado-
ras nacionais e estaduais).  
“Com isso, focamos em 
descobrir novos talentos e 
promovemos o espírito de 
união e trabalho em equi-
pe”, comenta Dadá Nasci-

mento, diretor de prova e 
organizador do encontro.  
“O Tag team é muito mais 
empolgante para atletas 
e público. No nosso caso 
é a porta de entrada dos 
novatos nas competições. 
Ao disputar em equipe, ti-
ramos a responsabilidade 
de uma prova individual 
do surfista novato”, expli-
ca Nascimento.  Esta é a 
quarta edição do confron-
to. Nos anos anteriores, ele 
destaca a participação de 
talentos do porte do atual 
líder do ranking mundial, 
Filipe Toledo, de Ubatuba. 
“Ele foi um dos destaques 
do circuito em 2005”, re-
corda.  Atualmente, defen-
de o título do circuito, a 
escola Adriano Camargo, 
de Juqueí, São Sebastião. 
A competição permite 
equipes compostas por até 
quatro surfistas nas cate-
gorias Petit (nascidos de 
2004 em diante), Estreante 
(a partir de 2002), Inician-
te (após 2000) e Feminino 
(a partir de 1998), além de 
um técnico responsável.  
No caso da equipe não ter 
uma garota, o técnico pode 
lançar mão de um atleta 
Petit ou Estreante Mascu-
lino. Cada escolinha pode 
inscrever quantas equipes 
desejar, desde que tenha 
quatro atletas.  “Esse é um 
formato diferenciado com 
outra dinâmica, tornando a 

prova muito mais empol-
gante para atletas e públi-
co. O sucesso do nosso cir-
cuito é notório, tanto é que 
chegamos à quarta edição. 
Esse evento, muitas vezes 
é a porta de entrada dos 
novatos nas competições”, 
explica Nascimento.  Entre 
as diferenças relacionadas 
aos eventos normais, está 
o tempo das baterias, com 
cerca de 30 a 40 minutos, 
e o fato de cada surfista 
surfar até três ondas (ain-
da a ser definido).  Um co-
ringa levanta os dois bra-
ços imediatamente após 
sua melhor onda e pode-
rá dobrar sua pontuação. 
Não existe descarte de 
ondas. Serão somadas to-
das as ondas surfadas por 
cada atleta, mais a onda 
dobrada do coringa. Ins-
crições devem ser envia-
das (com ficha completa) 
para o e-mail dadaasgsp@
hotmail.com.  A primei-
ra etapa do Dafiti Sports 
apresenta Encontro Pau-
lista entre Escolas de Surf 
2015 tem patrocínio de: 
Expresso Jundiaí, Rumo, 
Unimodal. Apoio: Federa-
ção Paulista de Surf (FPS) 
e Associação Ubatuba de 
Surf e Prefeitura Muni-
cipal de Ubatuba. Orga-
nização: Associação de 
Surf da Grande São Pau-
lo, Event Tools e Suma-
tra Marketing Esportivo.

Adiada abertura do Confronto 
entre Escolas de Surf

em Ubatuba 



página 6A GAzetA dos Municípios28-29-30 de março de 2015

INDICAÇÕES

Nº 16/2015 – Ver. Altino de Paula Sal-
gado (Altino do Torto): Indica reparos 
na ponte do Bairro da Urtiga.        

Nº 17/2015 – Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça) e Ver. Ricardo Martins 
de Azevedo (Ricardo Carioca): Indicam 
calçamento na Estrada Municipal José 
Dias de Carvalho – Zeca Dias.           

Nº 18/2015 – Ver. Altino de Paula Sal-
gado (Altino do Torto): Indica instala-
ção de bueiro na estrada do Bairro do Tor-
to. 

 
REQUERIMENTOS:

Nº 19/2015 - Ver. Fábio Luiz dos San-
tos (Binho), Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça), Ver. Mateus José da 
Silva (Mateus da Fazenda), Ver. Jair 
Matias de Oliveira (Formiga), Ver. Al-
tino de Paula Salgado (Altino do Tor-
to), Ver. Ricardo Martins de Azeve-
do (Ricardo Carioca) e Verª Jucenéia 
Aparecida Pereira (Néia do Social): 
Requeremde abertura de Comissão Parla-
mentar de Inquérito.

Nº 20/2015– Ver. Altino de Paula Sal-
gado (Altino do Torto): Requer infor-
mações acerca da implantação do progra-

ma Melhores Caminhos em estrada do 
município.

Nº 21/2015– Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça) e Ver. Fábio Luiz dos 
Santos (Binho): Requerem informações 
acerca do mal atendimento às questões 
referentes à Assistência Social no Municí-
pio.

Nº 22/2015– Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça) e Ver. Fábio Luiz dos 
Santos (Binho): Requerem informações 
acerca das razões pelas quais os remédios 
oriundos da Secretaria Estadual de Saúde 
não estão chegando ao Município.

Nº 23/2015– Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça), Ver. Fábio Luiz dos 
Santos (Binho), Ver. Paulo Cândido 
Ribeiro (Paulinho Peixoto) e Ver. Ma-
teus José da Silva (Mateus da Fazen-
da): Requerem de informações acerca do 
desperdício de Merenda Escolar ventilado 
na Matéria do Jornal “Gazeta dos Municí-
pios”, datado de 28 de fevereiro de 2015.

Nº 24/2015– Ver. José Donati Nunes 
(Zé Lingüiça) e Ver. Fábio Luiz dos 
Santos (Binho): Requerem informações 
acerca da incoerência e da não observân-
cia do princípio da legalidade na emissão 
do Alvará de Licença para Localização e 

Funcionamento concedido ao São Bento So-
cial Sociedade Recreativa e Literária.

Nº 25/2015 - Ver. Fábio Luiz dos Santos 
(Binho) e Ver. José Donati Nunes (Zé 
Lingüiça): Requerem informações acerca 
das verbas do FUNDEF destinadas ao Muni-
cípio para a aquisição de Merenda Escolar.

Nº 27/2015 - Ver. Fábio Luiz dos Santos 
(Binho) e Ver. José Donati Nunes (Zé 
Lingüiça): Requerem informações acerca 
do desconto compulsório da contribuição do 
SENAT dos transportadores escolares.

Nº 28/2015– Ver. José Donati Nunes (Zé 
Lingüiça) e Ver. Fábio Luiz dos Santos 
(Binho): Requerem informações acerca da 
empresa que prestará o serviço de manuten-
ção das redes elétricas e de iluminação pú-
blica.

Nº 30/2015 – Ver. Ricardo Martins de 
Azevedo (Ricardo Carioca) e Ver. Ma-
teus José da Silva (Mateus da fazenda): 
Requerem informações acerca da situação 
dos taxistas que tiveram seus pontos ou va-
gas extintos por decreto em 2012.

Nº 31/2015 - Ver. Paulo Cândido Ribeiro 
(Paulinho Peixoto): Requer informações 
acerca dos concursos 001/2012 e 001/2014.

BOLETIM INFORMATIVO 2015 – MARÇO
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Teleférico de Campos dos
Jordão ficará fechado por três 

meses para manutenção
A EFCJ (Estrada de Ferro 
Campos do Jordão) anun-
ciou que o teleférico de 
Campos do Jordão ficará 
paralisado pelo período 
de 3 meses para obras de 
manutenção preventiva. 
Serão feitas inspeção de 
estruturas, troca de cabos 
de sustentação, pintura, 

treinamento de operado-
res e produção de laudos 
técnicos. O equipamento 
deve voltar a funcionar 
no fim do mês de junho, 
no início da temporada 
de inverno de Campos 
do Jordão, quando o mo-
vimento de turistas au-
menta. O teleférico de 

Campos do Jordão é uma 
das principais atrações tu-
rísticas da cidade. Cons-
truído em 1970, possui 
74 cadeiras e faz um per-
curso de 560 metros. Re-
cebe mais de 900 pes-
soas por dia e em alta 
temporada, o número de 
usuário passa de 1.500.  

Governo anuncia revisão de
 todos os contratos do Fies e 
critica abuso nos reajustes

De acordo com o ministro 
da Casa Civil, o financia-
mento continua e todos 
terão direito à renovação 
Os benefícios do Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) são revisados 
“contrato por contrato”, 
declarou o ministro da 
Casa Civil, Aloizio Mer-
cadante . A decisão do 
governo, diz o ministro é 
para evitar reajustes abu-
sivos nas mensalidades 
dos cursos bancados pelo 
programa. Mercadante co-
bra das instituições o res-
peito ao limite de reajuste 
de até 6,4%. Esse índice 
equivale à inflação medi-
da pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), em 2014. 
A regra foi instituída este 

ano e criou embates com 
as instituições de ensino. 
Em entrevista ao Palá-
cio do Planalto, Mercante 
afirmou: “Vamos analisar 
contrato por contrato, ve-
rificar se houve abuso nas 
matrículas e vamos que-
rer rediscutir essa questão 
com as mantenedoras. É 
responsabilidade do Esta-
do defender o consumidor, 
defender o estudante, e 
buscar um bom entendi-
mento nessa questão. Por 
isso, você renova o con-
trato com o limite de au-
mento no financiamento, 
que é a inflação do ano. O 
que está acima disso vai 
ter que ser rediscutido”. A 
análise dos reajustes será 
feita por um grupo de tra-
balho formado pelos mi-

nistérios da Educação e da 
Justiça. O grupo também 
proporá melhorias no pro-
grama. De acordo com a 
Casa Civil, o financia-
mento continua e todos 
terão direito à renovação, 
mas não pode haver au-
mento que ultrapasse o li-
mite da inflação para não 
sobrecarrega o Tesouro 
Nacional, que é o respon-
sável pelos recursos do 
Fies.  O ministro defen-
deu as novas regras de 
acesso ao financiamento, 
que condicionam a con-
cessão à obtenção de 
pelo menos 450 pontos 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio, sem zerar 
a redação, e à boa ava-
liação dos cursos pelo 
Ministério da Educação.
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Cidades Aniversariantes
Parabéns Jambeiro

30 de março 139 anos
Parabéns Caçapava
14 de Abril 160  anos

Parabéns Caraguátatuba
20 de Abril 158  anos

Parabéns Cunha
20 de Abril 157  anos



página 8A GAzetA dos Municípios28-29-30 de março de 2015

Advogado
Julio B. Vieira Xavier
R: André Geraldo da Silva
nº 52
Centro - Tremembé
Tel.: (12) 3674-1583
Cel.: (12) 98162-1945
e-mail:
drjulio@adv.oabsp.org.br

Prefeirura de Caraguatatuba 
amplia horário de atendimento 
devido a epidemia de dengue 

A partir dessa semana, 
devido ao grande número 
de pacientes com suspei-
ta de Dengue que procu-
ram atendimento, o horá-
rio das Unidades Básicas 
de Saúde do Porto Novo, 

Pereque-Mirim e Morro 
do Algodão foi amplia-
do. As três unidades esta-
rão abertas das 7h às 19h. 
Todas as demais per-
manecem com o aten-
dimento das 7h às 17h.

 A secretaria de Saúde in-
forma que, até hoje,  foram 
registradas 3.191 notifica-
ções de dengue em 2015. 
Destas, 1.322 foram po-
sitivas, 1.242 negativas e 
627 estão em investigação.

Câmara de Tremembé
abre inscrições para

concurso público
A Câmara Municipal de 
Tremembé abriu inscrições 
do concurso público para o 
preenchimento de 5 vagas.
Há uma vaga para 
Auxiliar de Serviços, 
que exige ensino funda-
mental completo e com 

salário de R$ 1.152,08 
para 40h semanais. 
As outras 4 vagas são 
para cargos que exi-
gem ensino superior: 
Procurador, Ofi-
cial Legislativo  e  
Assistente Contábil.

Os requisitos de cada 
vaga e os salários es-
tão dispostos no edital.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site do IBAM 
até o dia 16 de abril. A apli-
cação das provas está pre-
vista para o dia 17 de maio.


