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A GAzetA dos Municípios

Centro Cultural em 
Taubaté abre inscrições 
para aulas gratuitas de 
teatro para iniciantes

O Centro Cultural Antônio 
Mendes da Silva (Toninho 
Mendes), em Taubaté, re-
cebe entre os dias 2 e 6 de 
fevereiro inscrições para 
aulas gratuitas de teatro 
para iniciantes, ministrada 
pelo instrutor Gilson Sil-
va. As inscrições devem 
ser feitas pessoalmente, 
das 08h às 12h e das 13h 
às 17h, na sede do Cen-
tro Cultural. As aulas tem 

início dia 09 de fevereiro 
e serão abertas cinco tur-
mas: 12 vagas para crian-
ças de 07 a 11 anos com 
aulas às terças e quintas-
feiras das 9h às 9h50 e 
segundas e quartas-feiras 
das 14h30 às 15h20; 21 
vagas para adolescentes e 
adultos às terças e quintas-
feiras das 10h10 às 11h e 
segundas e quartas-feiras 
das 15h40 às 16h30; 21 

vagas para adolescentes 
acima de 16 anos e adul-
tos às quartas-feiras das 
19h às 20h30. Crianças e 
adolescentes devem estar 
acompanhados ou com 
autorização dos respon-
sáveis. Durante as aulas 
serão realizados jogos tea-
trais de improvisação com 
o objetivo de desinibir e 
fazer com que os alunos 
aprendam a falar em pú-
blico. Vão ser abordados 
também temas como a im-
portância da voz e técnicas 
para desenrolar palavras 
e textos, bate-papo sobre 
autores e textos teatrais 
brasileiros e estrangeiros 
e a história do teatro no 
mundo.  O Centro Cultural 
Antônio Mendes da Sil-
va fica na Praça Coronel 
Vitoriano, 01, no Centro.

Universidade dá o primeiro
passo para criação da
Cidade Universitária

Fuvest divulga aprovados
no vestibular 2015“COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO”

O EMPREGADOR SR. ALFREDO SIDNEI PAES ROQUE, INSCRITO DO CEI 
Nº 512262012061, COMUNICA O ABANDONO DE EMPREGO DE

SEU FUNCIONÁRIO O SR. LUIZ CLAUDIO GUILHERME DE ALMEIDA, 
PORTADOR DA CTPS Nº 03203, SÉRIE 00353/SP E RG Nº 354735081.

TAL AUSÊNCIA INICIOU EM 02/01/2015 E PERDURA ATÉ O MOMENTO.”

Empresas, entidades e 
instituições podem enviar 
carta com estudos para o 
projeto. A Universidade de 
Taubaté (UNITAU) dará 
início às análises iniciais 
para a criação da Cidade 
Universitária. O projeto 
faz parte do plano de tra-
balho do Prof. Dr. José Rui 
Camargo, Reitor da UNI-
TAU na gestão 2014-2018. 
“A criação da Cidade Uni-
versitária trará economia 
para a Universidade nas 
áreas de segurança, logís-
tica, manutenção e limpe-
za, por exemplo. Além de 
promover a integração en-
tre os alunos, uma vez que 
todos estudarão em um 
mesmo Campus”, afirmou 
o Reitor. A partir de hoje, a 
Universidade está aberta a 
receber entidades, empre-
sas e instituições que pos-

A Fuvest divulga nesta 
sexta-feira (30) a lista de 
aprovados na primeira cha-
mada do Vestibular 2015. 
O resultado será disponi-
bilizado a partir das 13h no 
site da Fuvest. O vestibu-

sam contribuir com seus 
conhecimentos para a fase 
de estudos iniciais sobre a 
Cidade Universitária. Esta 
colaboração não envolve-
rá ônus à UNITAU. “Es-
tamos a procura de parcei-
ros para desenvolver um 
estudo técnico, financeiro 
e econômico. A partir daí, 
definiremos qual será o 
tipo de parceria, se será 
uma PPP (parceria público
-privada) ou um contrato”, 
comentou o Prof. José Rui. 
Os interessados em parti-
cipar devem enviar carta à 
Reitoria, fazendo conside-
rações sobre a importância 
do desenvolvimento de 
um  Campus integrado e 
apresentando sugestão de 
modelo para viabilização 
da Cidade Universitária, 
indicando  pontos posi-
tivos, principais etapas e 

lar deste ano da Fuvest vai 
preencher 11.177 vagas, 
sendo 11.057 em cursos 
de graduação da USP (uni-
versidade de São Paulo) e 
120 para o curso de me-
dicina da Santa Casa. Os 

desafios. Também é ne-
cessário deixar claro que 
a instituição interessada 
tenha características que 
sejam compatíveis com a 
solução sugerida. As car-
tas devem ser endereçadas 
à Reitoria da Universida-
de de Taubaté (UNITAU) 
com o assunto “Cidade 
Universitária”. O endere-
ço é Rua Quatro de Mar-
ço, 432, Centro, Taubaté 
– SP, CEP: 12020-270.  O 
prazo para o envio de pro-
postas é de 10 dias. Em 
um segundo momento, 
serão agendadas reuniões 
com as instituições que 
tenham sinalizado inte-
resse em colaborar com o 
projeto. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone(12) 3625-4208 
ou pelo e-mail cidadeu-
niversitaria@unitau.br

candidatos aprovados em 
1ª chamada podem fazer 
cadastro de interesse na 
vaga no site entre os dias 
3 e 4 de fevereiro, e a ma-
trícula presencial será nos 
dias 11 e 12 de fevereiro.
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EXPEDIENTE

Futebol Feminino de Taubaté
realiza seletiva em fevereiro

Atual campeã dos Jo-
gos Abertos da Juven-
tude e bicampeã pau-
lista da LINAF (Liga 
Nacional de Futebol), 
a equipe de futebol femi-
nino de Taubaté realizará 
uma seletiva para desco-
brir novos talentos para o 
time. O processo de sele-
ção acontece no domin-
go, 1 de fevereiro, às 15h, 

no campo do Complexo 
Esportivo da CTI. Para 
participar, as meninas in-
teressadas devem compa-
recer ao local portando o 
RG e trajando roupa para 
a prática esportiva (meião, 
caneleira, calção e chutei-
ra). Podem participar atle-
tas dos 15 aos 19 anos de 
idade, para a equipe sub 
19, e acima de 19 anos 

para a equipe adulta. Não 
há taxa para participar 
da seletiva e as menores 
de idade devem ir acom-
panhadas pelo respon-
sável.  O campo da CTI 
fica na Rua Três Meninas, 
s/ nº, Vila Edmundo – 
Taubaté/ SP; próximo 
à faculdade Anhague-
ra II, ao lado do Su-
permecado Nagumo

Represa de Paraibuna atinge 
o volume morto

A represa de Paraibuna 
começou a usar o volume 
morto na última quinta-
feira (22), fazendo com 
que a usina hidrelétrica li-
gada ao reservatório deixe 
de operar, prejudicando o 
abastecimento da RMVale 
e da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. A Agên-
cia Nacional de Águas 
(ANA) divulgou nota in-
formando que não serão 
necessárias obras para 
captar o volume morto da 
represa, diferente do Siste-
ma Cantareira, onde foram 

necessárias obras para a 
instalação de bombas ca-
pazes de acessar o volume 
abaixo do limite operacio-
nal daqueles reservatórios. 
A nota também informou 
que as regras para a utili-
zação da reserva técnica 
permanecem as mesmas 
em vigência, não havendo 
mudanças na vazão diária 
ou em obras de liberação 
da água manancial. Po-
rém não descarta a possi-
bilidade de alterá-las caso 
necessário e que as altera-
ções serão feitas junto da 

ONS (Operador Nacional 
do Sistema Elétrico). Se-
gundo dados do ONS, o 
volume morto total do Pa-
raibuna possui 2.096 hm³, 
que equivalem a 2,096 tri-
lhões de litros. O volume 
total de água desta reserva 
acessível por gravidade 
ainda está sendo estuda-
do pelo ONS e o operador 
do reservatório. Desde 
que foi criada, em 1978, 
está é a primeira vez que 
o nível do reservatório de 
Paraibuna chega a zero. 
A represa é considera um 
dos maiores reservatórios 
do Estado de São Paulo. 
A principal finalidade do 
reservatório de Paraibuna 
é regular a vazão do Rio 
Paraíba do Sul, responsá-
vel pelo fornecimento de 
água para várias cidades 
do Vale do Paraíba e do 
Estado do Rio de Janeiro.
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Fundo Social abre 
inscrições para cursos da 
Escola de Moda, Padaria 
Artesanal e Assistente de 

Cabeleireiro
O Fundo Social de Solida-
riedade de Tremembé está 
com inscrições abertas 
para cursos da Escola de 
Moda, Padaria Artesanal e 
Assistente de Cabeleireiro.  
O programa de geração de 
renda é destinado a mu-
nícipes acima de 18 anos 
com renda familiar a até 

dois salários mínimos.
Para fazer a inscri-
ção os interessados po-
dem se dirigir a unida-
de, que fica na Rua José 
Monteiro Patto n° 235 
– Jardim Bom Jesus, le-
vando cópia do RG, CPF, 
comprovante de residência 
e escolaridade. Mais infor-

mações pelos telefones: 
(12) 3674.3660 ou 
(12) 3674.3910. 
Horário de funciona-
mento de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h.
Em breve abriremos vagas 
para o curso do Senai de 
Técnicas em Vendas para 
a Região do Maracaibo.
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Projeto Guri abre 
mais de 1.400 vagas 

para aulas de
música na região

O Projeto Guri oferece 
mais de 1.400 vagas em 
aulas de instrumentos mu-
sicais, canto coral e inicia-
ção musical (este dedicado 
às crianças de 6 a 8 anos), 
na região do RMVa-
le. As inscrições come-
çam no dia 2 de feverei-
ro e vão até 7 de março.
 Os interessados devem ter 
de 6 a 18 anos incomple-
tos. Para efetuar a matrí-
cula é necessário compa-
recer diretamente ao polo 
em que desejam estudar, 
acompanhados pelos pais 
ou responsável, portan-
do: RG ou certidão de 
nascimento e compro-
vante de matrícula es-

colar e/ou declaração de 
frequência escolar refe-
rente ao semestre. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumento ou 
realizar testes seletivos.
 O início das aulas ocorre 
de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno. 
Ao longo deste período, 
outras vagas podem abrir 
por conta de desistências. 
Mais informações sobre os 
cursos oferecidos no polo 
da cidade de interesse e a 
disponibilidade de vagas 
de cada um, assim como 
seu endereço e horário 
de funcionamento, basta 
acessar o site do projeto.

Exercício físico e os 
benefícios ao corpo 

humano

A prática regular de ativi-
dades fortalece os múscu-
los e auxilia na prevenção 
de doenças Com o dia a 
dia agitado e cansativo, 
poucas pessoas buscam 
ou, conseguem praticar 
exercícios físicos. Porém, 
a situação se reverte quan-
do os primeiros sintomas 
de lesões musculares apa-
recem. Dores na coluna 
e nas articulações são as 
mais comuns e, assim, a 
necessidade da prática de 
atividades físicas reapa-
rece. O exercício físico 
realizado regularmente 
pode mudar a vida de uma 
pessoa. A disposição será 
melhor e as chances de 
uma lesão serão propor-
cionalmente menores. Di-
versas modalidades estão 
presentes no mercado que 
podem ser realizadas em 
ambientes fechados como 
academias ou a domicílio, 
ou em lugares públicos e 
abertos como em praças e 
hortos florestais. “O mais 
importante na atividade 
física é o movimento, não 

importa qual atividade es-
colher, o que importa é o 
movimento realizado”, ex-
plica o Prof. Me. Edésio 
Santos, do curso de Edu-
cação Física. “Nosso cor-
po é uma máquina, se você 
não trabalhar esta máquina 
tende a enferrujar e a pa-
rar. Então é necessário a 
realização de movimentos 
constantes”, continua Edé-
sio. Atualmente a ativida-
de mais procurada para 
exercitar o corpo, para 
corrigir a postura e para 
melhorar a resistência é 
o pilates, método criado 
pelo alemão Joseph Pila-
tes. O exercício trabalha 
movimentos que promo-
vem a força e o equilíbrio 
muscular e, com isso, con-
tribuem com a melhora 
da flexibilidade corporal 
e também o condiciona-
mento mental e físico. 
A prática pode ser reali-
zada por pessoas de to-
das as faixas etárias, mas 
sempre com o acompa-
nhamento adequado de 
um profissional da área.



30 de Janeiro de 2015 página 5A GAzetA dos Municípios

UNITAU começa inscrições para
bolsas de estudos em 2015

A UNITAU (Universidade de 
Taubaté) já disponibiliza os 
estudantes as inscrições para 
bolsas de estudos 2015. Serão 
disponibilizadas quatro moda-
lidades de bolsas: Bolsa Está-
gio Interno, Familiar, Fidelida-
de e Atleta. Para candidatar-se, 
o aluno deve estar regularmen-
te matriculado em um dos cur-
sos de graduação presencial, 
estar em dia com as mensali-
dades e não ser contemplado 
pelo FIES (Fundo de Financia-
mento ao Estudante do Ensino 
Superior). Para concorrer a 
Bolsa Estágio Interno, o aluno 
precisa realizar a inscrição a 
partir do dia 2 de fevereiro. Na 
Universidade, ele participará 
de diversas atividades para o 
seu desenvolvimento profis-

sional. Pela Bolsa Atleta, os 
alunos devem ser atletas con-
federados e competirem profis-
sionalmente.  A Bolsa Familiar 
é exclusiva para os estudantes 
que têm um ou mais membros 
da família (irmão, pai, mãe, fi-
lho ou cônjuge) matriculados 
em um dos cursos presenciais 
da UNITAU. Já a Bolsa Fi-
delidade é um benefício des-
tinado aos alunos egressos da 
Escola de Aplicação Dr. José 
Alfredo Balbi. O período de 
inscrições para as modalida-
des Atleta, Familiar e Fideli-
dade é do dia 2 de fevereiro 
a 13 de fevereiro. Mais infor-
mações no site da Instituição 
ou na Pró-reitoria Estudantil 
(PRE) pelos telefones (12) 
3625-4216 ou (12) 3625-4180.

FARO abre inscrições para os 
cursos de Pós-Graduação

Com 18 meses de dura-
ção, a Faculdade oferece 
os cursos: Engenharia de 
Segurança do Trabalho, 
Biotecnologia Ambiental, 
Gestão Ambiental, Gestão 
Integrada em Meio Am-
biente, MBA Sustentabi-
lidade Socioambiental, 
MBA Gestão Industrial e 
Perícia em Meio Ambien-
te. Os cursos oferecem 
uma matriz curricular atu-
alizada, desenvolvendo 
competências para que os 

profissionais possam atuar 
de maneira precisa e au-
xiliando na compreensão 
dos mais várias aspectos 
referentes a cada área. A 
Diretora Acadêmica da 
FARO, Alcinéia Castro 
explica que, em um mer-
cado cada vez mais com-
petitivo, o profissional que 
busca uma especialização 
sai na frente. “O mercado 
espera contar com pro-
fissionais que busquem o 
auto-desenvolvimento o 

tempo todo. Em um mun-
do em constante transfor-
mação, as empresas bus-
cam pessoas atualizadas”, 
diz. As inscrições para 
os curso de Pós-Gradua-
çãopoderão ser feitas no 
site da FARO. Os alunos 
que efetuarem a matrícula 
até o dia 10 de março te-
rão direito a 50% de des-
conto no valor da primei-
ra mensalidade. O início 
das aulas está programado 
para o dia 28 de março.
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Região de Taubaté 
apresenta

redução no
faturamento do

comércio em outubro

Petrobras lança Programa 
de Estágio 2015

O faturamento do comér-
cio varejista de Taubaté 
e região somou R$ 2,05 
bilhões em outubro de 
2014, valor 0,6% me-
nor do que o registrado 
no mesmo mês de 2013. 
Contudo, na comparação 
com setembro, a cifra foi 
7,6% maior. Os dados 
apresentados ao Sincovat 
(Sindicato do Comércio 
Varejista de Taubaté e re-
gião)  são da Pesquisa 
Conjuntural do Comércio 
Varejista no Estado de São 
Paulo (PCCV), realizada 
mensalmente pela Feco-
mercio-SP, segundo infor-
mações da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo (Sefaz). Metade das 
dez atividades pesquisadas 
registrou variação negati-
va, na comparação anual. 
O maior impacto veio das 
lojas de móveis e decora-
ção, com redução de 52,9% 
nas vendas e contribuição 
de 0,9 ponto porcentual 
para o mau desempenho 
geral. Também colabora-
ram negativamente para 
o resultado da região as 

A Petrobras lançou nesta 
quinta-feira (29) o Programa 
de Estágio 2015. O edital 
do processo de recrutamen-
to e seleção está disponível 
no site da Petrobrás. O pro-
cesso oferece vagas para 
cadastro de reserva em di-
versas formações de nível 
médio, técnico e superior. 
Ao todo as vagas contem-
plam 45 cidades de 17 es-
tados. Na região, as cidades 
de São José dos Campos e 
Caraguatatuba terão vagas. 
Os estudantes poderão se 
inscrever, entre os dias 3 e 
26 de fevereiro, para até três 
vagas, indicando a ordem de 
prioridade, da mais priori-
tária para a menos prioritá-
ria. Seleção e contratação
O processo de recrutamen-
to e seleção será execu-
tado em conjunto com o 
Centro de Integração Em-
presa Escola (CIEE) e reali-
zado em duas etapas de ca-
ráter seletivo, eliminatório 
e classificatório. A primeira 
etapa será realizada online 
e composta da análise de 
pré-requisitos e avaliação de 
conhecimentos básicos. Os 
inscritos deverão fazer uma 
prova online nos dias 28 
de fevereiro e 1º de março. 
A avaliação será composta 
de 60 questões objetivas, 
sendo 20 de Língua Por-
tuguesa, 20 de Raciocínio 
Lógico e 20 de Conheci-
mentos Gerais. Os resulta-
dos desta etapa estarão dis-

concessionárias de veícu-
los e os supermercados, 
com retrações de 3,9% e 
de 2,1% no faturamento, 
respectivamente. Já o seg-
mento que mais ajudou o 
resultado de outubro foi o 
de autopeças e acessórios 
com 12,3% de aumento, 
com relação ao mesmo 
mês do ano passado, lo-
jas de eletrodomésticos 
e eletrônicos com 11% 
e farmácias e perfuma-
rias, que avançaram 8,1% 
nas vendas.  As informa-
ções, segmentadas em 
16 Delegacias Regionais 
Tributárias da Secretaria, 
englobam todos os mu-
nicípios paulistas e dez 
setores (autopeças e aces-
sórios; concessionárias de 
veículos; farmácias e per-
fumarias; lojas de depar-
tamentos; lojas de eletro-
domésticos e eletrônicos; 
lojas de móveis e decora-
ção; lojas de vestuário, te-
cidos e calçados; materiais 
de construção; supermer-
cados; e outras atividades). 
A região de Taubaté é 
composta por 39 cidades.

poníveis no dia 9 de março. 
Já a segunda etapa será pre-
sencial e composta de en-
trevista para avaliação de 
conhecimentos específicos 
e habilidades. De acordo 
com a conveniência e a ne-
cessidade da Petrobras, os 
candidatos poderão, duran-
te a vigência do processo 
de seleção e recrutamento, 
ser convocados para esta 
etapa, observada a classifi-
cação obtida na prova on-
line e a prioridade indicada 
pelo candidato na inscrição. 
As convocações para a se-
gunda etapa serão realiza-
das pelo CIEE por e-mail 
e/ou contato telefônico. 
Os candidatos convocados e 
aprovados para as entrevistas 
serão encaminhados para a 
realização do exame admis-
sional. Carga horária e bolsas
A carga horária do estágio 
poderá ser de 20 ou 30 ho-
ras semanais (condicionado 
aos requisitos dispostos em 
cada vaga). Os estágios de 
40 horas semanais serão per-
mitidos exclusivamente para 
estudantes matriculados em 
cursos que alternem aulas 
teóricas e práticas, nos perí-
odos em que não estão pro-
gramadas aulas presenciais, 
desde que esteja previsto no 
projeto pedagógico do curso 
e da instituição de ensino. 
Os candidatos podem ob-
ter mais informações junto 
ao CIEE pelo e-mail pe-
trobras2015@cieerj.org.br.
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Prefeitura de Campos
do Jordão assume o
Hospital São Paulo

O prefeito Fred Guidoni, 
requisitou o hospital da 
Fundação São Paulo Após-
tolo, bem como todos os 
seus bens móveis e imóveis 
e vai assumir a sua gestão.  
Com a requisição do hos-
pital, a Prefeitura volta a 
oferecer internações clíni-
cas, paralisadas no dia 23 
de janeiro e vai aumentar 
imediatamente as vagas no 
SUS retomando o serviço 
que deixou de ser prestado 
desde outubro, passado. A 
Prefeitura assume também 
a maternidade.  O decreto, 
que garante a ação de re-
quisição, passa a vigorar a 
partir do dia 29 de janei-
ro.  Com este ato oficial, a 
Prefeitura poderá contratar 
mais funcionários e fazer 
compras emergenciais de 
medicamentos e equipa-
mentos para atender com 
qualidade e eficiência, os 
pacientes de Campos do 
Jordão.  O prefeito irá no-
mear um conselho de gestão 
para o controle do Hospital 
São Paulo e seus membros 
terão 90 dias (prorrogáveis 
por mais 90) para auditar as 
contas da instituição, junta-
mente com a Direção Re-
gional de Saúde de Tauba-
té.  Os balanços e prestação 
de contas serão publicados, 
mensalmente.  “Nós fize-
mos todo o possível para 
ajudar o hospital. Amplia-
mos o convênio, buscamos 
recursos extras, mas nada 
foi suficiente. Diante disso, 
o que precisa prevalecer é a 
necessidade da população. 
A Prefeitura tem um papel a 
cumprir e é isso o que esta-
mos fazendo”, disse o Pre-
feito Fred Guidoni.  A de-
cisão põe fim às constantes 
ameaças de fechamento e a 
má gerência da instituição 
na administração dos re-
cursos do convênio assina-
do com a Prefeitura e leva 
em conta a notificação feita 
ao município pelo Hospi-
tal, no dia 22 de janeiro, 
de que diante das dificul-
dades financeiras enfrenta-
das e da falta de médicos, 
paralisava o atendimento 
clínico e internações, ame-
açando fechar a maternida-
de. Em descumprimento ao 
contrato, o hospital, desde 
outubro já não fazia mais 
consultas nem exames.  
HOSPITAL RECEBEU 
MAIS E ATENDEU ME-
NOS  A Direção Regional 
de Saúde entregou ao Pre-
feito uma planilha atuali-
zada do atendimento feito 
pelo hospital e o seu custo. 
De acordo com os números 
apresentados, o Hospital 
São Paulo, fez, em 2014, 
menos atendimentos que 
em 2012, embora o convê-
nio com a instituição fosse 
quatro vezes maior. E não 
foi por falta de dinheiro que 
os atendimentos não foram 

feitos. Somente a Prefeitu-
ra, que anteriormente paga-
va à instituição com verba 
própria, apenas R$ 720 mil 
ao ano, em 2014, pagou R$ 
2.446.767,84;.  Somando 
o que a Prefeitura e o SUS 
pagaram ao Hospital, no 
ano passado, o HSP rece-
beu R$ 5.446.595,29. Sem 
contar verbas do Governo 
do Estado, que vão direto 
para o hospital, emendas 
parlamentares e o é que 
é pago por particulares e 
pelo convênio da UNI-
MED.  Segundo documen-
to da Secretaria de Estado 
de Saúde, com base nas 
informações prestadas pelo 
próprio Hospital São Paulo, 
o custo dos procedimentos 
realizados pelo Hospital em  
2014, para atender o SUS, 
foi de R$ 1.542.590,41, 
quando o repasse foi de 
R$ 5.446.595,29, como já 
mencionado.  “Desde outu-
bro do ano passado estamos 
pedindo a prestação de con-
tas da Instituição. Agora, 
com a apresentação oficial 
da Secretaria, não restam 
dúvidas, que os problemas 
no Hospital, não se devem 
à falta de recursos financei-
ros. Pelo contrário. Nada 
justifica o atraso no paga-
mento dos funcionários e 
nem a falta de atendimento 
à população”, disse o Pre-
feito.  O prefeito tomou a 
decisão de intervir na admi-
nistração do hospital, após 
uma série de reuniões com 
o governo do Estado, com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde e com a Direção Re-
gional de Saúde, com sede 
em Taubaté, que se pronti-
ficaram a ajudar a cidade, 
nesta nova fase da saúde 
municipal.   PROBLE-
MA NO HOSPITAL SÃO 
PAULO É ANTIGO Esta 
não é a primeira vez que 
o Hospital São Paulo ame-
açou parar o atendimento 
pelo SUS. Em março de 
2012, também houve amea-
ça de paralisação do atendi-
mento ambulatorial, que foi 
contornado pela Secretaria 
de Estado da Saúde, atra-
vés da Direção Regional de 
Taubaté.  No final de outu-
bro de 2014, o Hospital São 
Paulo, também notificou a 
paralisação, depois de uma 
greve de funcionários. Para 
evitar que a população fi-
casse sem atendimento, a 
Prefeitura solicitou ajuda 
ao governo do Estado, que 
liberou R$ 350 mil, a fundo 
perdido, quantia solicitada 
pela entidade para pagar 
os médicos em atraso. O 
Estado também autorizou 
que emendas parlamen-
tares destinadas a obras e 
aquisição de equipamen-
tos fossem transformadas 
em verbas de custeio. O
 processo de libera-
ção está em curso.
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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

MISCELÂNEA Planta da Serra da Mantiqueira 
tem composto com ação

anti-inflamatória
Pesquisadores do Instituto 
de Ciências Ambientais, 
Químicas e Farmacêuticas 
da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) isola-
ram e caracterizaram um 
composto bioativo de uma 
planta encontrada na região 
da Serra da Mantiqueira que 
tem propriedades anti-in-
flamatória, antimicrobiana 
e antiparasitária. O com-
posto, denominado sakura-
netina, foi identificado du-
rante umprojeto realizado 
com apoio da FAPESP, na 
modalidade Jovens Pesqui-
sadores em Centros Emer-
gentes. “Observamos que a 
atividade anti-inflamatória 
da sakuranetina é muito 
similar à da dexametaso-
na, o principal corticoide 
usado hoje no tratamento 
de processos alérgicos e 
inflamatórios graves”, dis-
se João Henrique Ghilardi 
Lago, professor da Uni-
fesp e coordenador do pro-
jeto, à Agência FAPESP.
A sakuranetina foi isolada 
da planta Baccharis retu-
sa DC., da família Astera-
ceae, a mesma do girassol 
(Helianthus annuus) e de 
diversas outras plantas me-
dicinais. Segundo o pesqui-
sador, o gênero Baccharis 
– um dos mais importan-
tes da família Asteraceae, 
composto por cerca de 500 
espécies de plantas, entre 
elas a carqueja (Baccharis 
trimera) – é muito comum 
nas Américas do Sul e Cen-
tral, em regiões de altitude 
como a Serra da Manti-
queira, a cadeia montanho-
sa que se estende pelos es-
tados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Ao 
prospectar espécies vege-
tais com compostos bioa-
tivos de interesse farmaco-
lógico em montanhas em 
Campos do Jordão (SP), 
os pesquisadores consta-
taram que há uma grande 
variedade de espécies de 
Baccharis na região, a mais 
elevada da Serra da Manti-
queira, com 1.628 metros 
de altitude. “Ficamos sur-
presos com a variedade de 
espécies de Baccharis na 
Serra da Mantiqueira”, afir-
mou Lago. “Coletamos cer-
ca de dez espécies diferen-
tes em Campos do Jordão, 
entre elas a Baccharis retu-
sa DC..” A fim de selecionar 
as que apresentavam po-
tencial atividade biológica, 
os pesquisadores prepara-
ram extratos bioativos das 
plantas coletadas e os sub-
meteram a uma sequência 
de testes em laboratório. Os 
resultados indicaram que o 
extrato da Baccharis retusa 
DC. demonstrou maior ati-
vidade antiparasitária, anti-
microbiana e anti-inflama-
tória em comparação com 
as outras espécies coleta-
das. Com base nessa cons-
tatação, os pesquisadores 
analisaram o extrato da 
Baccharis retusa DC. por 
cromatografia líquida de 
alta eficiência e por resso-
nância magnética nuclear, 
a fim de determinar a com-
posição química da planta. 
A análise química revelou 
que cerca de 50% do extra-
to bruto da planta diluído 

em etanol é composto por 
uma única substância: a 
sakuranetina. “Isso é mui-
to raro em plantas porque, 
em geral, elas apresentam 
uma grande diversidade de 
compostos”, afirmou Lago. 
Os pesquisadores depois 
fracionaram o extrato bru-
to da planta e constataram 
que a substância ativa da 
planta era a sakuranetina . 
“O fato de cerca de 50% do 
extrato bruto da Baccharis 
retusa DC. ser composto 
pela sakuranetina facilitou 
muito isolarmos esse com-
posto que é um flavonoide 
[do grupo dos polifenois 
encontrado em diversos ti-
pos de vegetais e de alimen-
tos, que trazem benefícios à 
saúde]”, disse Lago. “É mui-
to raro na área da química 
de produtos naturais obter 
uma quantidade tão gran-
de de uma substância, da 
ordem de gramas, como a 
sakuranetina de Baccharis 
retusa DC.”, afirmou. Ati-
vidade antiparasitária A 
fim de avaliar a atividade 
antiparasitária da sakura-
netina, os pesquisadores da 
Unifesp, em parceria com 
André Tempone, do Insti-
tuto Adolfo Lutz, Rodrigo 
Cunha, da Universidade 
Federal do ABC (UFA-
BC), e Paulette Romoff, da 
Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, isolaram e 
testaram o composto. Eles 
incluíram dois derivados 
semissintéticos dele (que 
passaram por simples mo-
dificações estruturais) em 
formas promastigotas (fla-
geladas) e amastigotas (in-
tracelular) de Leishmania 
spp – parasita causador da 
leishmaniose – e amasti-
gota e tripomastigota (sem 
flagelo) de Trypanosoma 
cruzi – protozoário causa-
dor da doença de Chagas. 
Os resultados indicaram 
que a sakuranetina apre-
sentou atividade antipa-
rasitária contra Leishma-
nia (L.) amazonensis, 
Leishmania (V.) brazilien-
sis, Leishmania (L.) major 
e Leishmania (L.) chagasi 
em concentrações na faixa 
de 43 a 52 microgramas por 
mililitro (ug/ml) e em 20,17 
ug/ml contra tripomastigo-
tas de Trypanosoma cruzi. 
Já os dois derivados semis-
sintéticos da sakuranetina 
não demonstraram ação 
antiparasitária. Alguns 
dos principais resultados 
do estudo, realizado no 
âmbito do projeto “Prin-
cípios com potencial an-
ti-Leishmania em espécies 
vegetais da Mata Atlânti-
ca: avaliação, isolamento e 
caracterização molecular”, 
desenvolvido em conjun-
to por Lago e pela pesqui-
sadora Patricia Sartorelli, 
com apoio da FAPESP, fo-
ram publicados na revista 
Experimental Parasitology. 
“A sakuranetina demons-
trou ser a única substância 
ativa entre os demais fla-
vonoides encontrados em 
Baccharis retusa DC. con-
tra os parasitas causadores 
da leishmaniose e da doen-
ça de Chagas”, disse Lago. 
Ação anti-inflamatória Em 
outro estudo, Lago e a pes-

quisadora Carla Prado, da 
Unifesp, em colaboração 
com colegas da Faculdade 
de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (USP), 
avaliaram a atividade anti
-inflamatória da sakurane-
tina em um modelo expe-
rimental de asma induzida 
em camundongos. Um gru-
po de animais foi tratado 
durante cinco dias com 
sakuranetina e um grupo 
controle recebeu dexame-
tasona. Os resultados do 
estudo, publicado no Bri-
tish Journal of Pharmaco-
logy, indicaram que o tra-
tamento com sakuranetina 
atenuou vários aspectos 
da inflamação alérgica das 
vias aéreas dos animais, ao 
reduzir citocinas e quimio-
cinas pró-inflamatórias e 
controlar o estresse oxida-
tivo. De acordo com os au-
tores do estudo, os efeitos 
da sakuranetina foram se-
melhantes aos observados 
em animais tratados com 
dexametasona na maioria 
dos parâmetros avaliados.
“A sakuranetina é um po-
tencial candidato para o 
desenvolvimento de um 
protótipo molecular para a 
obtenção de uma nova dro-
ga voltada para o tratamen-
to de asma”, avaliou Lago. 
Ação antimicrobiana Em 
colaboração com Marce-
lo Vallim e Renata Pascon, 
da Unifesp, e com Antonio 
Doriguetto e Marisi Soares, 
da Universidade Federal de 
Alfenas, os pesquisadores 
também caracterizaram 
a estrutura cristalina da 
sakuranetina e avaliaram 
a ação antimicrobiana do 
composto bioativo con-
tra leveduras dos gêneros 
Candida, Cryptococcus e 
S. cerevisiae BY 4742. Pu-
blicado na revista Molecu-
les, o estudo mostrou que 
a substância apresentou 
forte atividade antifúngica 
contra as leveduras pato-
gênicas e pode ser consi-
derada como um protótipo 
pela indústria farmacêuti-
ca para o desenvolvimen-
to de agentes antifúngicos 
mais eficazes. “Agora esta-
mos em um ponto crucial, 
que é avaliar a toxicidade 
da sakuranetina, porque 
não adianta termos uma 
substância que apresenta 
ação anti-inflamatória tão 
potente como a droga pa-
drão usada no tratamento 
de asma se não soubermos 
em que concentração ela 
pode ser administrada em 
animais e humanos”, afir-
mou Lago. Além da saku-
ranetina, os pesquisadores 
da Unifesp estudaram ou-
tros compostos bioativos 
durante o projeto “Uso 
sustentável da biodiver-
sidade de áreas remanes-
centes da Mata Atlântica 
do Estado de São Paulo: 
avaliação, isolamento e ca-
racterização molecular de 
metabólitos secundários 
bioativos em espécies ve-
getais”, realizado com apoio 
da Fundação, no âmbito 
do Programa FAPESP de 
Pesquisas em Caracteriza-
ção, Conservação, Restau-
ração e Uso Sustentável da 
Biodiversidade (BIOTA).
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Balcão de empregos de 
Taubaté oferece diversos 

postos de trabalho

Em Taubaté, os desem-
pregados têm nesta se-
mana está com ótimas 
oportunidades novas 
ofertas para entrarem 
no mercado de trabalho. 
O Balcão de Empregos de 
Taubaté comunica que es-
tão disponibilizadas vagas 
para pessoas de ambos os 
sexos e idade, com nível 
de escolaridade do funda-
mental ao superior, com 
ou sem experiência. Se-

gundo a agência, são opor-
tunidades são para os pro-
fissionais da área de saúde, 
como: alergista, cardio-
logista, clínico geral, ge-
riatra, ginecologista, neu-
rologista, oftalmologista, 
ortopedista e pediatra. Há 
vagas também para aju-
dante de cozinha, eletricis-
ta industrial, farmacêutico, 
instrutor de informática, 
mecânico de autos, mecâ-
nico de diesel, operador 

de telemarketing, pizzaio-
lo, professor de desenho, 
sushiman, técnico em en-
fermagem, vendedor ex-
terno e vendedor interno. 
Para quem está cursando o 
nível superior, as oportuni-
dades de estágio estão re-
servadas nas áreas de Ad-
ministração de Empresas e 
Ciências Contábeis. O in-
teressado em se candida-
tar a uma dos postos de 
trabalho deve comparecer 
pessoalmente no Balcão 
de Empregos e fazer o 
seu cadastro, sendo ne-
cessária a apresentação 
do currículo, RG, CPF, 
Carteira de Trabalho e 
comprovante de endereço.  
É importante ressaltar 
que os que já possuem 
cadastro devem fazer a 
atualização das infor-
mações a cada 6 meses.

Transporte improvisado 
coloca em perigo

veículos e transeuntes

A Prefeitura Municipal 
de Tremembé faz trans-
porte de restos de corte 
e poda de árvores de for-
ma perigosa e inadequada 
colocando em perigo veí-
culos e transeuntes. O ca-
minhão que serve para o 
transporte destes materiais 
é totalmente inadequado 

e perigoso. O estado do 
veículo é precário e não 
poderia estar circulan-
do em vias públicas até 
porque está produzindo 
excesso de fumaça con-
trariando a lei e poluindo 
o ambiente. Os materiais 
carregados na caçamba do 
veículo se projetam para 

a rua caindo na via e cau-
sando eminente perigo. 
Fatos como estes jamais 
poderiam acontecer prin-
cipalmente porque Tre-
membé é uma turística, 
o do descaso da adminis-
tração pública é patente e 
parece que ela está preo-
cupada com outras coisas.

EMTU/SP facilita a emissão da 
carteira para a gratuidade às 

pessoas com deficiência
A partir do dia 31/01, os 
interessados em obter a 
Carteira de Identificação 
do Passageiro Especial 
- CIPES, que garante a 
isenção do pagamento da 
tarifa nas linhas metro-
politanas às pessoas com 
deficiência, não precisarão 
mais se dirigir à Central de 
Atendimento - CAPES em 
São José dos Campos para 
retirar o documento. Essa 
unidade, localizada na Rua 
Itororó, 186, no Jardim 
Paulista, será desativada. 
Agora o usuário será aten-
dido pelo CAPES Móvel 
na sua própria cidade. No 
novo procedimento o usu-
ário deverá solicitar a CI-
PES na unidade de Saúde 
do SUS no seu município, 
cadastrada na EMTU/SP, 
e que pode ser conhecida 
no site www.emtu.sp.gov.
br. Após a apresentação 

da documentação neces-
sária (laudo do próprio 
médico especialista com 
a respectiva Classificação 
Internacional de Doen-
ça  - CID) será marcada 
nova data para a retirada 
do documento no mesmo 
local, que será entregue 
pelos atendentes do CA-
PES Móvel. A validade do 
benefício é de 24, 12 ou 
6 meses, dependendo da 
CID, conforme Resolução 
Conjunta SS/STM nº 03 
de 09/06/2004. A partir do 
dia 02/02/2015 o telefone 
para informações sobre o 
benefício será o (12) 3933-
4009, além da Central de 
Atendimento ao Cliente 
0800 724 0555.  Critérios 
para obter a Carteira Con-
forme a legislação em vi-
gor (Lei complementar nº 
666 de 26/11/91 e Resolu-
ção Conjunta SS/STM nº 

3 de 09/06/2004), o bene-
fício da Carteira de Identi-
ficação do Passageiro Es-
pecial deve ser concedido 
às pessoas com deficiên-
cia, cuja gravidade com-
prometa sua capacidade 
de trabalho, bem como aos 
menores de 16 anos, com 
deficiência. Além dessa 
condição, a concessão do 
benefício é feita às pesso-
as com deficiência física: 
visual, mental e múltipla, 
incluindo também a  audi-
tiva (somente nos casos de 
severa ou profunda e aos 
alunos matriculados e que 
frequentam escolas espe-
ciais para deficientes audi-
tivos). Também têm direi-
to as pessoas com doenças 
orgânicas incapacitantes 
como as causadas pelo 
HIV, com doença oportu-
nista já instalada e neopla-
sias (tumores malignos).



Taubaté divulga
programação do
Carnaval 2015

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 

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-

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.

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 Camar-
go – Mirante
16h – Saída em direção à Avenida Marcílio Siqueira Frade, finalizando 
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

Prefeitura de Pinda 
apresenta programação 

do Carnaval 2015

A Prefeitura de Pinda di-
vulgou nesta semana a 
programação para o car-
naval Caia Na Folia 2015. 
A programação foi fecha-
da na última semana com 
representantes de várias 
secretarias envolvidas 
na organização da festa 
e também contou com a 
participação de represen-
tantes do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar, 
que vão fazer a segurança 
dos munícipes nos dias de 
folia. Assim como nos ou-
tros anos, a festa começará 
no dia 4 de fevereiro com 

o Festival de Marchinhas. 
O festival vai até 8 de fe-
vereiro e será realizado na 
Praça do Quartel), sempre 
às 20h. No dia 7 de feve-
reiro, acontece o Pré-Car-
naval em Moreira César, 
com o Bloco Juca Teles. 
A concentração será em 
frente à Caixa Econômica 
Federal e segue até a Pra-
ça do Vale das Acácias, a 
partir das 16h. O Juca Te-
les volta a desfilar pelas 
cidade no dia 14 de feve-
reiro, com saída da Praça 
do Quartel às 16h. No dia 
16 de fevereiro é a vez do 

Bloco do Barbosa, que 
também sai às 16h da Pra-
ça do Quartel. Os dois blo-
cos seguirão até a Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso. Além das atra-
ções citadas, haverá mati-
nês todas as noites da car-
naval na Praça do Quartel, 
com bandas tocando das 
15h às 19h. Já na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, a festa acontece 
entre 19h e 21h. Os tradi-
cionais blocos de carnaval 
vão desfilar entre os dias 
13 e 15 de fevereiro. Veja 
a programação completa:
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Futebol Feminino de Taubaté 
realiza seletiva em fevereiro

Atual campeã dos Jo-
gos Abertos da Juven-
tude e bicampeã pau-
lista da LINAF (Liga 
Nacional de Futebol), 
a equipe de futebol femi-
nino de Taubaté realizará 
uma seletiva para desco-
brir novos talentos para o 
time. O processo de sele-
ção acontece no domin-
go, 1 de fevereiro, às 15h, 

no campo do Complexo 
Esportivo da CTI. Para 
participar, as meninas in-
teressadas devem compa-
recer ao local portando o 
RG e trajando roupa para 
a prática esportiva (meião, 
caneleira, calção e chutei-
ra). Podem participar atle-
tas dos 15 aos 19 anos de 
idade, para a equipe sub 
19, e acima de 19 anos 

para a equipe adulta. Não 
há taxa para participar 
da seletiva e as menores 
de idade devem ir acom-
panhadas pelo respon-
sável.  O campo da CTI 
fica na Rua Três Meninas, 
s/ nº, Vila Edmundo – 
Taubaté/ SP; próximo 
à faculdade Anhague-
ra II, ao lado do Su-
permecado Nagumo

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!


