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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 Camargo – Mirante
16h – Saída em direção à Avenida Marcílio Siqueira Frade, fina-
lizando 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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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.
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para 

Janeiro de 2015
1-Comis e Bebis  Restaurante (0xx12) 3674-
4441 e 99195-2315

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

3- Escola de Estética MecMedic (0xx12) 
3672-4194 e 99139-1516

4-Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674

5- F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-
2649 (0xx12) 3674-1725
 

6-Bar do Danilo

 
7- Spaço Maria Dulce (0xx12) 3672-1715
 

8-Banca Avenida (Marcelo) (0XX12) 99143-
6572
 

9- Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783—
4565 – ID: 55*8830

10- O Butico (Ailton) (0xx12) 3674-2343

11 - K-Brito’s Lanches (0xx12) 98830-3482

 
12-Suzana Lanches e Pastéis (0xx12) 99158-
8992
 

13- Tonhão Tintas Tremembé (0xx12) 3674-
2486 e (0xx12) 3672-2888 – FAX   Taubaté 
(0xx12) 3632-1877

14 - Drª Ana Lúcia R. S. Cruz (0xx12) 3674-
1664 – TREMEMBÉ (0xx12) 3624-7361 – 
TAUBATÉ – e-mail: analurcruz@ig.com.br

 
15- AQUAVITAL (Mário Goreti da Silva) De-
pósito de Água e Gás (0xx12) 3672-1603

  
16 - Professora Adriana Mitiko (0xx12) 3672-
4915

17 -  Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108

18- Escola e Academia de Musculação Golfi-
nho (Allan Suzigan) (0xx12) 3672-4153
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“Comendador Alberto 
Mazza em Festa Top da 
New Big Cosméticos”

No útlimo dia 18, o Co-
mendador Alberto Mazza 
foi convidado à partici-
par de uma Festa Top da 
Empresa New Big Cos-
méticos da qual também 
faz parte do quadro de 
funcionários. Um jantar 
dançante foi organizado 
pela Empresa e diversos 
colaboradores, tudo para 
os funcionários se con-

fraternizarem. O evento 
foi realizado no Vilalegro 
Casa de Festas Taubaté. 
Com glamour e sucesso o 
Comendador Alberto Ma-
zza homenageou persona-
lidades da Empresa New 
Big Cosméticos, e no final 
todos os funcionários se 
alegraram com uma bala-
dinha top. Na foto estão os 
funcionários da New Big 

Cosméticos na Festa Top: 
Alberto Mazza, Daniela 
Santos, Grazielle Teixei-
ra, Iva Sousa, Nádia Ma-
chado,Giovane Venturelli, 
Gilberto Santos, Rita Atri-
paldi, Carlos Alberto, e fo-
tos com todos com alguns 
funcionários no momento 
homenagem realizado pelo  
C o m e n d a d o r   
Alberto Mazza.

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.

Escola do Trabalho de
Taubaté ainda tem vagas 

para alguns cursos deste ano

No próximo dia 4 de fe-
vereiro têm início as aulas 
para os cursos profissiona-
lizantes nas oito unidades 
da Escola do Trabalho. 
Na unidade Jaboticabeiras 
I há vagas para os cursos 
de Decoupagé, Encana-
dor, Manicure e Pedicure, 
Unhas Artísticas e Aperfei-
çoamento de Cabelo. Para 
realizar este último curso, 
é exigido o certificado 
do curso de Cabeleireiro. 

São 72 vagas no total e a 
unidade fica localizada na 
Avenida Monte Castelo, 
15. Já na unidade II, que 
fica na Avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1555, ainda há sete vagas 
para o curso de Alemão 
Básico. Para realizar esse 
curso o candidato tem que 
possuir o curso de Inglês 
Básico. Já para o Word 
Avançado, ainda restam 
duas vagas, devendo o in-

teressado ter concluído o 
curso de Informática Bási-
ca. Para fazer a inscrição o 
candidato deve apresentar 
cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e 
de escolaridade. Para fre-
quentar os cursos da Esco-
la do Trabalho o candidato 
deve ter a idade mínima de 
16 anos e o Ensino Funda-
mental. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3622-1170. 
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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 

MISCELÂNEA
Curiosidades

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visita vem da China, onde a milhares 
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no 
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados e se o pedido era aceito, ela 
lhe enviava outro cartão semelhante.
***
Os remédios antialérgicos agem sobre a parte do cérebro conhecido como hipotálamo, 
onde fica localizado o centro que regula a temperatura do corpo, baixando a febre. 
Quando esta aumenta, o hipotálamo entra em ação para baixá-la por meio de meca-
nismos como a dilatação dos vasos sanguíneos e a transpiração. Acredita-se que os 
antitérmicos aceleram esse processo.
***
Por que choramos

Uma pessoa querida vai embora e alguém chora. Um indivíduo corta cebolas e chora. 
Fisiologicamente, as lágrimas derramadas são as mesmas, mas há diferença entre as 
que nascem com um reflexo e as que são frutos de emoção. Lágrimas são gotículas 
produzidas pela glândula lacrimal. As lubrificantes ou basais servem para umedecer, 
nutrir e limpar as córneas. Mas há aquelas exclusivas dos seres humanos, vertidas para 
manifestar sentimento de alegria ou de tristeza, de vitória ou de derrota. Poderoso ins-
trumento de comunicação, o choro deve ter surgido antes da fala, como expressão de 
dor ou idéias abstratas, de pedido de ajuda (medo, solidão, dor física) e as de alegria 
(amor humanitário, solidariedade, sentimento religioso). Sobre isso, vale lembrar o 
comportamento dos bebês, que assim “dialogam” com os próximos.

Humor 

Esse cara não sou eu!

O cara que pensa em você toda hora (Psicopata).
Que conta os segundos se você demora (Impaciente).
Que está todo o tempo querendo te ver (Inseguro).
Porque já não sabe ficar sem você (Dependente).
E no meio da noite te chama (Sem noção).
Pra dizer que te ama, esse cara não dou eu (Chato).
O cara que pega você pelo braço (Agressivo).
Esbarra em quem for que interrompa seus passos (Barraqueiro).
Está ao seu lado pro que der e vier (Grudento).
O herói esperado por toda mulher (Se acha).
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande essa merda se ferrar, porque o amor é cego e não surdo!
*** 
A ONU resolveu fazer uma pesquisa em todo o mundo e enviou uma carta para o re-
presentante de cada pais com a pergunta: “Por favor, diga honestamente qual é a sua 
opinião sobre a escassez de alimentos no resto do mundo?”
A pesquisa foi um grande sucesso:
- Todos os países europeus não entenderam o que era “escassez”.
- Os países africanos não sabem o que era “alimentos”.
- Os cubanos estranharam e pediram maiores explicações sobre o que era “opinião”.
- Os argentinos mal sabiam o significado de “por favor”.
- Os norte-americanos nem imaginam o que significa “resto do mundo”.
- O Congresso Brasileiro está até agora debatendo o que será “honestidade”.

Mensagens

A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar onde a união 
e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria 
imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, 
nos tratássemos, dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos nossos 
amigos.
***
Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. Esqueça 
às vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas e vitórias. Esqueça 
os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se das lições que você aprendeu. 
Esqueça as infelicidades que você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade 
voltou. Esqueça os dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos 
amáveis que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se sem-
pre de ter um sorriso.
***
Vale a pena a tentativa e não o receio. Vale a pena confiar e nunca ter medo. Vale a pena 
encarar e não fugir da realidade. Ainda que haja fracasso, vale a pena lutar. Vale a pena 
discordar do melhor amigo e não apoiá-lo em suas atitudes erradas. Vale a pena corri-
gi-lo. Vale a pena encarar-se no espelho e ver se está certo ou errado. Vale a pena pro-
curar ser o melhor de si. Vale a pena ser o que for... Enfim... Vale a pena viver a vida, 
já que a vida não é tudo que ela pode nos dar, mas sim tudo que podemos dar por ela.

Pensamentos

Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele. 
A felicidade dos outros é a tormenta dos invejosos.
O momento é sempre adequado para se fazer o certo.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O acúmulo de serviço hoje é o desperdício de tempo de ontem.
Pensamos que as aves na gaiola cantam, na realidade elas choram.
Não desprezes os degraus inferiores na subida para o sucesso.
Em cada aurora que nasce vejo a noite que te amei.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Uma formiga quando quer voar cria asas

Editorial
Falta de planejamento
O imediatismo faz com 
que sejam tomadas deci-
sões sem planejamento. 
Todo mundo quer ficar 
bem de vida de repente, e 
por isso, assim como na 
vida privada a adminis-
tração pública toma deci-
sões precipitadas e popu-
listas sem prever o futuro.
Assim como nas ci-
dades grandes, 
também nas pequenas as 
decisões são tomadas por 
impulso para entre aspas 
propor soluções milagro-

sas para atingir melhoria 
de vida e satisfação plena.
Acontece que aquilo que 
parece a solução pode 
se tornar um problema. 
Veja por exemplo a ex-
pansão com a atração de 
novas empresas e indús-
trias, cuja justificativa é 
de buscar novos postos de 
trabalho sem os devidos 
estudos e planejamento. 
Muitas vezes o que acon-
tece e o aumento da po-
pulação atraída por novas 
oportunidades e não é co-
mum os próprios morado-

res da cidade  ficarem sem 
os empregos esperados 
e depois como é que fica 
toda a infra estrutura para 
atender essa massa que 
estará nestas empresas? 
Daí vai faltar água, 
saúde, segurança, mo-
radia, escolas etc..., 
até mesmo para esta em-
presa que se estabelece 
poderá faltar água, es-
goto e energia elétrica. 
Este fato já não é uma 
previsão é exatamen-
te o que esta acontecen-
do nos grandes centros.
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Rodovia Rio/Santos será 
duplicada no trecho
urbano de Ubatuba

Grito Folia Ubatuba terá 
Planta e Raiz, Falamansa, 
Paralamas do Sucesso e 

bateria da Mangueira

A duplicação da BR 101 
em Ubatuba será uma das 
maiores obras de infra-
estrutura das últimas dé-
cadas no Litoral Norte e 
neste mês foi dado mais 
um importante passo. O 
Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes - DNIT recebeu as 
propostas técnicas e finan-
ceiras da licitação referen-
te à duplicação da rodovia 
Rio-Santos (BR-101). As 
obras estão previstas para o 
trecho 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 
sob estudos da equipe 

Todas as apresentações 
são gratuitas e começam 
a partir das 22 horas na 
Praça de Eventos A grade 
completa do Grito Folia 
Ubatuba 2015 foi divul-
gada na última terça-feira 
com atrações de qualida-
de e de diferentes estilos 
musicais.  O evento co-
meça no próximo dia 5 
de fevereiro com o re-
ggae da banda Planta e 
Raiz. Na sexta-feira, dia 

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, levan-
do-se em consideração 
que o projeto dos con-
tornos e o trecho de 
serra da Rodovia dos 
Tamoios ainda está no pa-
pel. Serão obras de moder-
nização em cerca de 10km 
de extensão da rodovia, 
que passará a contar com 
5 passagens elevadas, 3 

6, será a vez do renoma-
do grupo Falamansa tocar 
os hits do forró na Pra-
ça de Eventos da cidade. 
No sábado, dia 7 de fe-
vereiro, o centro da ci-
dade ficará lotado para a 
apresentação da lendária 
banda Os Paralamas do 
Sucesso, pela primeira 
vez com entrada gratuita 
na cidade.  Para encerrar 
um dos maiores gritos de 
carnaval do país, o sam-

rotatórias totalmente revi-
talizadas (Itaguá, Centro 
e Perequê Açu), 2 viadu-
tos, além de pistas mar-
ginais de ambos os lados 
com ciclovias. “Acre-
dito que o maior ganho 
para nós moradores de 
Ubatuba será com rela-
ção à travessia da rodo-
via 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).

ba pede passagem com 
toda a tradição da bate-
ria do G.R.E.S Estação 
Primeira de Mangueira. 
Todos os eventos têm en-
trada franca e começam 
a partir das 22 horas.  A 
realização do Grito Fo-
lia 2015 é da Nexo Pro-
duções, com patrocínio 
da Petrobrás e apoio da 
Comtur, Fundart, Secreta-
ria de Turismo e Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba.

Governo anuncia medidas para 
reforçar geração de energia

Depois dos desligamentos 
de energia ocorridos neste 
mês de janeiro em 11 esta-
dos e no Distrito Federal, 
o governo vai tomar medi-
das para reforçar a geração 
de energia no país. Segun-
do o ministro de Minas e 
Energia, Eduardo Braga, 
serão adicionados 1,5 mil 
megawatts (MW) ao sis-
tema elétrico da Região 
Sudeste. Entre as medi-
das está a antecipação da 
entrada em operação de 
usinas termelétricas da Pe-
trobras, que estão em ma-
nutenção preventiva. Até o 
dia 18 de fevereiro, serão 
adicionados 867 MW ao 
sistema. Também será fei-
ta a transferência adicional 
de 300 MW da Usina de 
Itaipu, o repasse de mais 
400 MW de energia para 
as regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste e a ressincroni-
zação da Usina Nuclear 
Angra 1, com despacho 
parcial entre 100 MW e 
200 MW. “Estamos for-
talecendo o sistema para 
que intercorrências como 

a de ontem tenham ainda 
um nível maior de segu-
rança”, disse. O ministro 
explicou que o problema 
registrado ontem começou 
quando houve variação de 
geração de um gigawatt na 
linha de transmissão que 
liga o Nordeste ao Sul do 
país. Depois disso, várias 
usinas foram desativadas, 
sendo que a primeira foi 
a Usina Governador Ney 
Braga, no Paraná, admi-
nistrada pela Copel, com 
1,2 mil MW de potência, 
que foi desligada por atu-
ação indevida da proteção 
de potência reversa. No 
entanto, ainda não é pos-
sível identificar se esse 
desligamento foi ocasio-
nado por falha técnica ou 
humana. Eduardo Braga 
ressaltou que se não tives-
sem sido registrados atra-
sos em grandes projetos de 
hidrelétricas como Belo 
Monte, no Pará, Jirau e 
Santo Antônio, em Rondô-
nia, a situação atual seria 
diferente. “Se Belo Monte 
já estivesse funcionando, 

se não tivessem tocado 
fogo no canteiro de Jirau, 
se não tivesse acontecido 
nada em Santo Antônio, 
se todas as obras estives-
sem funcionando dentro 
do cronograma, nada disso 
estaria acontecendo.” Ele 
também ressaltou que o 
país enfrenta um momento 
de alto rigor no ritmo hi-
drológico e lembrou que 
nos dois últimos anos os 
reservatórios das hidrelé-
tricas trabalharam em regi-
mes extremos. “Em 2015, 
eles entraram [em funcio-
namento] com menos água 
ainda, e as chuvas em ja-
neiro foram extremamen-
te raras, principalmente 
onde deveriam ocorrer. 
Mas Deus é brasileiro, te-
mos que contar que ele vai 
trazer um pouco de chu-
va para que possamos ter 
mais tranquilidade ainda”, 
avaliou o ministro. O se-
cretário executivo do Mi-
nistério de Minas e Ener-
gia, Márcio Zimmermann, 
disse que a falta de energia 
que ocasionou a paralisa-
ção do metrô, em São Pau-
lo, não foi ocasionada pela 
ocorrência que resultou no 
desligamento da energia 
em vários estados. “Foi 
um problema local, que 
não tem nada a ver com 
essa ocorrência”. Segundo 
ele, quem define as cargas 
que devem ser desligadas 
quando há algum proble-
ma são as distribuidoras.

PAT de Caraguá atualiza
vagas de emprego

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Caraguatatuba atualizou 
nesta semana sua lista de 
ofertas para o mercado de 
trabalho. De acordo com a 
agência, são vários postos 
de trabalho em diferentes 
segmentos. O interessado 
a uma das vagas deve com-
parecer ao PAT e apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS). 
Vale lembrar que as ofer-
tas de trabalho apresentam 
exigências com relação à 
experiência, escolaridade, 
entre outros. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 

telefone é (12) 3882-5211. 
Veja as vagas desta sema-
na: Ajudante de açouguei-
ro, Ajudante de cozinha, 
Ajudante de padeiro, As-
sistente de vendas, Auxi-
liar de enfermagem, Auxi-
liar de escritório, Auxiliar 
de estoque, Auxiliar de 
lavanderia, Auxiliar de 
limpeza, Auxiliar de ma-
nutenção predial, Auxiliar 
de pizzaiolo, Açougueiro, 
Babá, Balconista de lan-
chonete, Barman, Cama-
reira de hotel, Chefe de 
serviço de limpeza, Costu-
reira em geral, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Cuidador de idosos, 

Eletricista de instalações 
de veículos automotores, 
Empregada  doméstica  
nos serviços gerais, Em-
pregada doméstica diaris-
ta, Encarregado de frios, 
Enfermeiro, Estampador 
de tecido, Esteticista fa-
cial, Faxineiro, Garçom, 
Gerente de pousada, Jar-
dineiro, Lavadeira, em 
geral, Lavador de carros, 
Manicure, Marceneiro, 
Motorista de carro de pas-
seio, Motorista entregador, 
Nutricionista, Oficial de 
serviços diversos na ma-
nutenção de edificações, 
Operador de caixa, Opera-
dor de empilhadeira, Piz-
zaiolo, Professor de inglês, 
Recepcionista atendente, 
Recepcionista de hotel, 
Repositor de mercadorias, 
Supervisor de vendas co-
mercial, Técnico de enfer-
magem, Técnico em ma-
nutenção de equipamentos 
de informática, Técnico 
mecânico (motores), Ven-
dedor de comércio vare-
jista, Vendedor pracista.
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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.

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.

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!

Ernane Primazzi é eleito
presidente do Codivap

Em reunião realizada em 
Pindamonhangaba, o pre-
feito de São Sebastião, 
Ernane Primazzi (PSC), 
foi eleito presidente do 
Consórcio de Desenvol-
vimento Integrado do 
Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Mantiqueira(-
Codivap). O encontro de 
autoridades ocorreu no 
Colonial Plazza Hotel. 
Primazzi vai dirigir o con-
sórcio de prefeitos durante 
o ano de 2015 e terá com 
ele os companheiros de 
mesa, também foram elei-
tos, respectivamente, o pri-
meiro e segundo vice-pre-
sidente, Marco Aurélio 
Bertaiolli (PSD), prefeito 
de Mogi das Cruzes, e Vi-
tor Ardito Lerário (PSDB), 
prefeito de Pindamonhan-
gaba. De acordo com a 

mesa diretora, a priorida-
de durante o mandato será 
modernizar o estatuto e 
fortalecer ainda mais po-
liticamente o consórcio. 
Na próxima reunião, em 
local a ser confirmado, 
será discutido o novo 
estatuto do Codivap, 
que terá que se adequar 
ao novo Código Civil. 
O prefeito Ernane des-
tacou a composição da 
nova direção, que ficou 
com um representante 
do Litoral Norte, do Vale 
do Paraíba e Alto Tietê. 
O novo presidente disse 
que o Codivap e o Con-
demat (Consórcio de De-
senvolvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê), 
que abrange 11 cidades, 
presidido por Marco Au-
rélio Bertaiolli, prefeito 

de Mogi das Cruzes, fa-
rão ações conjuntas. Se-
gundo o novo presidente 
do órgão, a meta é trazer 
o Ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, ainda 
no primeiro semestre des-
te ano para participar de 
uma reunião do Codivap. 
Disse também que em 
setembro o Codivap e o 
Condemat deverão reali-
zar um seminário sobre 
modernização de gestão e 
capacitação, com apoio do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, voltado aos diretores 
e secretários municipais. 
O Codivap tem mais de 
40 anos, é o mais anti-
go consórcio do Estado 
de São Paulo e reúne 44 
cidades da região. A re-
gião tem aproximadamen-
te 1.750.000 habitantes.

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 bolsa 
auxílio de R$ 580,00, caso 
o aluno comprove necessi-
dade de auxílio no trans-
porte receberá acréscimo 
de R$ 70,00. Podem con-
correr os estudantes matri-
culados no ensino médio (a 
partir do 1º ano e obrigato-

riamente residente em Tre-
membé) e nos cursos supe-
riores em Administração 
e correlatos, Arquitetura, 
Ciências Contábeis, Direi-
to, Educação Física, Enfer-
magem, Engenharia Civil,  
Farmácia, Fisioterapia, 
Informática, Tecnologia 
em RH, Jornalismo, Pe-
dagogia e Serviço Social. 
Para cursos técnicos as 
áreas são: Administração, 
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 Fevereiro de 2015. Não 
há taxas. Para efetuar a 
inscrição, o candidato que 
não tiver acesso a compu-
tador, poderá utilizar os 
equipamentos do ACES-
SA SP, no Fundo Social de 
Solidariedade de Tremem-
bé, localizado na Rua José 
Monteiro Patto, 325  – Jar-
dim Bom Jesus,  horário 
das 9h às 17h, de segunda 
a sexta-feira. Os requisi-
tos – Idade mínima de 16 
anos – Ser brasileiro ou es-
trangeiro com visto de per-
manência no país – Estra 
regularmente matriculado 
no ano letivo de 2015 – 
Estar cadastrado no CIEE

Ano letivo começa no
próximo dia 4 em Ubatuba

Cidade conta atualmente 
com aproximadamente 11 
mil alunos distribuídos em 
cerca de 50 instituições. O 
ano letivo da rede munici-
pal ubatubense de ensino 
começa na próxima quar-
ta-feira, dia 4 de fevereiro. 

Já os professores voltam 
ao trabalho um pouco an-
tes, nesta segunda-feira, 
dia 2 de fevereiro. Um 
evento de Volta às Aulas 
está previsto para acon-
tecer depois do Carnaval, 
mas ainda não tem data 

definida. Ubatuba conta 
atualmente com aproxi-
madamente 11 mil alunos 
distribuídos em cerca de 
50 instituições de ensino.  
Para obter mais informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone: 3836-1236.
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