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OAB de Tremembé realiza nomeação
dos Presidentes das Comissões

A OAB de Tremembé re-
alizou no dia 14 de fe-
vereiro a nomeação dos                          
Presidentes das comissões 
que atuarão nesta gestão 
2019/2021. 
O evento ocorreu na Casa 
do Advogado de Tre-
membé e contou com a                    
participação de vários ins-
critos da 229ª Subseção da 
OAB.

Comissão da Jovem Advocacia

Comissão de Defesa dos Animais

Comissão de Ética e Disciplina

Comissão de Assistência Judiciária

Comissão da Mulher Advogada

Comissão de Direito Desportivo

Comissão de Segurança Pública

Comissão dos Direitos Infantojuvenis

Comissão de Defesa da Cidadania

Comissão de Direitos Humanos

Comissão do Advogado Idoso

A Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Pin-
damonhangaba prorrogou 
as inscrições para a Esco-
la de Esportes até o dia 28 
de fevereiro. Os interessa-
dos devem comparecer ao 
pólo em que desejam fazer 
a atividade para se inscre-
verem. O início das aulas 
na Escola de Esportes será 
imediato. De acordo com a 
Secretaria de Esportes, as 
modalidades disponíveis 
são: atletismo, basquete, 
capoeira, futebol, futsal, 
iniciação esportiva, gi-
nástica artística, ginástica 
rítmica, handebol, judô, 
taekwondo, tênis de mesa 
e voleibol. Vale destacar 
que ginástica rítmica só 
tem vagas para alunas de 
5 anos, ginástica artística 
só tem vaga no período da 
tarde para meninos de 5 a 
10 anos. E que no ginásio 
do Cidade Nova, só há va-
gas para as modalidades 

Sentado à beira da lagoa 
lá em terras brasilienses, 
Galvão Frade já compunha 
a marchinha de Maricota 
em 1986. O bloco que só 
sairia no ano seguinte, em 
São Luiz do Paraitinga, se 
tornou um dos blocos mais 
tradicionais do carnaval da 
região.
Galvão é músico, produ-
tor e também compositor 
de duas marchinhas bem 
conhecidas pelos foliões: 
Juca Teles e Barbosa. Ele 
conta que o bloco Marico-
ta surgiu para encerrar o 
carnaval de São Luiz, sain-
do de madrugada, após as 
bandas terminarem de to-
car. 
Assim, o bloco arrastava 
as pessoas que resistiram 
aos dias de folia, e ainda 
aguentavam mais um per-
curso. Como complemen-

no período da manhã.
A Semelp afirma ainda que 
as ginásticas e as outras 
modalidades em que não 
houver vagas, os interessa-
dos podem deixar o nome 
na lista de espera.
Para realizar a inscrição 
é preciso apresentar duas 
fotos 3×4, RG ou Certidão 
de Nascimento e também 
preencher ficha de saúde 
e dados cadastrais. Podem 
participar da Escola de Es-
portes crianças e adoles-
centes de 5 a 17 anos que 
estejam regularmente ma-
triculados na escola.
Segundo a Secretaria de 
Esportes, os alunos par-
ticipam de competições 
próprias para idade deles 
ou conforme com a apren-
dizagem adquirida, além 
de participar de competi-
ções internas como o Fes-
tival de Esportes. Confira 
as modalidades oferecidas 
por ginásio: Atletismo: 

to de percussão, Galvão 
recorda que os foliões pe-
gavam as latas de metal, e 
que essas serviam como 
instrumento para dar tam-
bém ritmo.
O ritmo que já ganhou 
apoio das latinhas dos fo-
liões, na verdade, é inspi-
rado no que a cultura va-
le-paraibana tem de mais 
forte: o folclore. Herdado 
das festas de São Benedi-
to, o bloco Maricota tem 
fortes influências dos gru-
pos de congadas da região. 
Durante seus 32 anos de 
existência, a intenção sem-
pre foi pular carnaval com 
a força da cultura regional, 
tendo como instrumentos 
integrantes sanfona e vio-
la, além da percussão.
Em 2010, ano da enchen-
te que assolou a cidade do 
carnaval, o bloco passou 

João do Pulo e Zito
Basquete: Araretama, João 
do Pulo, Pai João e Caloi
Capoeira: João do Pulo, 
Caloi e Zito
Iniciação Esportiva: Ara-
retama, Cidade Nova, João 
do Pulo, Tabaú e Zito
Futebol: João do Pulo e 
Zito
Futsal: Araretama, Cida-
de Nova, Quadra Coberta, 
Tabaú, Zito e Pai João
Ginástica Artística: Arare-
tama e Caloi
Ginástica Rítmica: Caloi e 
Zito
Handebol: Araretama, Ci-
dade Nova, Castolira, Ta-
baú e Zito
Judô: Araretama, João do 
Pulo e Zito
Taekwondo: João do Pulo 
e Zito
Tênis de Mesa: Caloi
Voleibol: Caloi, Cidade 
Nova, Juca Moreira, Qua-
dra Coberta, Zito e Arare-
tama

a desfilar em outros mu-
nicípios. Galvão explica 
que desde então, havia 
o desejo de vir tocar em 
Pindamonhangaba, mas 
que devido à agenda não 
era possível. Somente no 
último ano, que foi pos-
sível trazer pela primeira 
vez, o bloco Maricota para 
a Princesa do Norte. “Foi 
um sucesso. Emocionante 
ver muita gente cantando e 
dançando junto com o blo-
co”, fala o compositor.
O bloco que mistura a 
história de um pescador e 
folclore regional desfila na 
terça-feira (5/3), com con-
centração e saída na Praça 
do Quartel, às 16 horas. O 
percurso de 2,6 km segue 
em direção ao Parque da 
Cidade, onde a festa con-
tinuará com o Sambatuque 
até as 22 horas.

Secretaria de Esportes de
Pindamonhangaba prorroga

inscrições para Escola de Esportes

Maricota: O Folclore no Carnaval
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EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Editorial
Há sei La
Outro dia vi no whats que não seria por falta de dinheiro que os aposentados ficariam 
sem receber. Vi muito dinheiro ser repatriado de origem da corrupção. Vi milhões de 
devedores, empresários que não pagam impostos inclusive INPS. Vi desvios da pre-
vidência de milhões de pessoas que estão mortas e que recebem, de falsários que uti-
lizam de documentos falsificados, de gente que é sadio e recebe como doente e outras 
mil formas de lesar a previdência. Agora recentemente apreensão de aviões, fazendas, 
bloqueios de dinheiro no país e fora dele. Bom, enfim um presidente, dezenas de go-
vernadores, mais de quinhentos deputados e mais de oitenta senadores para fazer uma 
reforma previdenciária que me parece que pouco mudou principalmente nas atuais cir-
cunstâncias. Olha a fortuna que consome todos estes políticos, que na maioria só dão 
palpites e procuram em cima de tão grave problema tirar sua casquinha e se promover 
ou visar seus próprios interesses políticos. Imagino que acima de tudo se deve visar a 
justiça e a igualdade, ademais também se deve levar em conta a questão matemática 
que é uma ciência exata, porque a mulher se aposenta antes se ela vive mais e se ela 
mesma propõe igualdade. A maternidade é um privilégio ou um castigo até porque a 
mulher só fica grávida se quiser, se a mulher trabalha mais,  melhor para ela que tem 
a vida mais longa. Caso haja um esforço governamental para tirar da informalidade 
todo este batalhão de trabalhadores informais os colocando em emprego ou os trazen-
do para a formalidade, a previdência já teria uma grande fonte de recursos ou alguém 
pode dizer que este país não tem recursos para isso. Vamos parar por aqui acho que 
tem muita gente ganhando para falar o óbvio e outros para não se manifestarem, há sei 
lá. Vamos tocar o trem.
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1. Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
2. Clemente Terra Planagem (0xx12) 99783-4565
3. + 1 k-Brito’s Lanches (0xx12) 98330-3482
4. Curso de Inglês Particular “PROFESSORA RENATA AMARAL” (0xx12) 
99763-2800 
5. Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572 
6. Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 3624-
7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br 
7. Lanchonete Bell (12) 3674-3922
8. Barbearia 26 de Novembro - Tremembé

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Fevereiro - Março de 2019 Um caminhoneiro de 41 
anos foi abandonado às 
margens da Dutra em Jaca-
reí (SP) nesta quarta-feira 
depois de ser feito refém 
durante três dias após um 
roubo de carga. Segundo 
a Polícia Civil, depois de 
ser deixado, o caminhão 
foi encontrado em Corum-
bá (MS), na fronteira com 
a Bolívia. Dois homens, 
suspeitos do crime, foram 
preso.
O sequestro teve início na 
última segunda-feira (18) 
quando o motorista foi 
abordado por três homens 
fortemente armados na re-
gião do Chácaras Reunidas 
em São José dos Campos 
(SP). O homem havia par-
tido do Rio Grande do Sul 
e passava pela cidade para 
carregar o caminhão. No 

Um caminhão de coleta de 
lixo ficou atolado na ma-
nhã desta quinta-feira (21) 
no bairro Vila Rica em Lo-
rena (SP). O veículo ficou 
preso na lama na rua Israel.
Marcos Silva é morador 
da Vila Rica e registrou o 
problema. Segundo ele, 
a rua tem muita lama e o 
caminhão não conseguiu 
passar. 
O morador afirmou ainda 
que já fez várias reclama-

momento da ação, o veícu-
lo estava descarregado.
Após a abordagem, o ca-
minhoneiro foi colocado 
em outro veículo e levado 
para uma casa também em 
São José. Segundo a polí-
cia, a vítima teria descrito 
o local como uma “favela 
em uma região afastada”.
Ele foi mantido no local 
até às 10h desta quarta 
quando foi deixado pelos 
criminosos às margens da 
Dutra na região do Parque 
Meia Lua em Jacareí. Ele 
foi socorrido por outro ca-
minhoneiro que passava 
pelo local e acionou a po-
lícia.
Prisão
Após ser encontrado e ter 
feito o registro do roubo, 
o veículo foi rastreado e 
apreendido na cidade de 

ções na prefeitura pedindo 
asfalto na rua.O caminhão 
foi retirado por voltadas 
11h e segue o cronograma 
de coleta normalmente.A 
prefeitura informou que a 
Vila Rica é um bairro em 
desenvolvimento, com 
constantes construções 
residenciais e obras da Sa-
besp.“Neste caso específi-
co, com o período de chuva 
e a recente movimentação 
da Sabesp na rua, houve 

Corumbá. Segundo a Po-
lícia Civil, o condutor es-
tava acompanhado e eles 
tentavam ir para a Bolívia.
“Essas duas pessoas que 
foram presas são de São 
Paulo e receberiam R$ 2,5 
mil pelo transporte do ca-
minhão. Acreditamos que 
seja uma quadrilha imensa 
que orquestra esse tipo de 
crime, utilizando pessoas 
que passam por dificul-
dade financeira para fazer 
parte do serviço e depois 
vendem o veículo em ou-
tro país”, explicou o dele-
gado Luca Basso.
Os dois foram presos, mas 
segundo a polícia, a sus-
peita é que eles não sejam 
os mesmos criminosos que 
assaltaram e fizeram o mo-
torista refém. O caso segue 
sob investigação.

este afundamento, resul-
tando no atolamento do 
caminhão de coleta da ci-
dade”, informou.Por meio 
da Secretaria de Serviços 
Municipais, a administra-
ção afirmou que vai colo-
car cascalho na rua para 
facilitar o tráfego. Além 
disso, informou que, desde 
2015, aguarda o repasse de 
uma verba estadual para 
fazer a pavimentação do 
asfalto.

Fiscalização inibe venda de 
terrenos na zona rural de Taubaté

Caminhão de coleta de lixo
atola em Lorena, SP
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Miscelânea
Curiosidades

A alcachofra é uma planta medicinal, serve para ajudar no tratamento 
da anemia, aterosclerose, diabetes, doenças do coração, febre, fígado, 
fraqueza, gota, hemorróidas, hemofilia, pneumonia, reumatismo, sífilis, 
tosse, uréia, urticária e problemas urinário. As propriedades da alcacho-
fra incluem sua ação anti-esclerótica, depurativa do sangue, digestiva, 
diurética, laxante, anti-reumática, anti-tóxica, hipotensora e anti-térmica. 
A alcachofra pode ser consumida ao natural, em forma de salada crua 
ou cozida, chá ou em cápsula industrializadas. As cápsulas da alcachofra 
devem ser consumidas antes ou depois das principais refeições do dia, 
juntamente com um pouquinho de água. A alcachofra está contra-indicada 
para indivíduos com obstrução do ducto biliar, durante a gravidez e ama-
mentação. Não foram encontrados efeitos colaterais da alcachofra. 
Chá de alcachofra: Coloque numa xícara de água fervente, de 2 a 4 gra-
mas de folhas de alcachofra e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba 
a seguir.

Humor

O jovem tinha acabado de tirar a carteira de motorista e resolveu levar a 
mãe em casa pela primeira vez. O filho ia falando e a mãe quieta. Quando 
chegaram em casa, a mãe saiu do carro e disse:
- Muito obrigado!
- De nada mamãe! Quando precisar é só me chamar!
- Eu não estava falando com você querido e sim com o bom Deus.
***
Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fale uma frase 
com o verbo hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O telefone toca na Delegacia e ouve-se uma voz desesperadora:
- Socorro! Venham logo! Um gato acaba de entrar na minha casa!
- Um gato? Não fique apavorada. Não precisa se preocupar por causa de 
um gato.
- Socorro! É caso de vida ou morte!
- Mas quem é que está falando?
- É o papagaio!
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu! 
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto de lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.
***
Ninguém consegue viver sozinho. Ter amigos e companhia é muito im-
portante para qualquer pessoa. Mesmo quem é mais retraído ou individu-
alista precisa compartilhar certos momentos da sua vida. Não é só nas ho-
ras difíceis que precisamos de um ombro amigo para nos apoiar e acolher 
nossa dor. Também nas horas de alegria é preciso ter alguém com quem 
comemorar as vitórias. É muito triste curtir sozinho, sem ninguém que 
nos aplauda em erga um brinde às nossas conquistas. Antes de declarar 
para todos que não precisa de ninguém, reflita com calma sobre o assunto.

Pensamentos, provérbios e citações

 Herói é um covarde que não teve tempo de fugir.
A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Mantenha a distancia “seu merda”.
A paciência é a sabedoria da espera.
Preserve o antigo, mas conheça o moderno.

Carnaval familiar é em 
São Bento do Sapucaí. 
Realizado de 01 a 05 de 
março, o nosso tradi-
cional carnaval de rua 
contará com dois palcos 

com bandas de marchi-
nhas e axé, blocos para 
todos os gostos e idade,                                         
escola de samba, ma-
tinê, concurso de                                              
Pereirinhas e os tradicio-

nais bonecões do Blo-
co Zé Pereira, tudo isso                         
com muita paz, felicidade, 
alegria e tranquilidade! 
Vem pra São Bento do Sa-
pucaí!

Carnaval em São Bento do Sapucaí

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE - PARTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Potim/SP, e a Consignet Sistemas Ltda - OBJETO: A cessão dos 
direitos de uso, serviços de instalação, e suporte técnico operacional do 
sistema de Gestão de Margem Consignável com Desconto em Folha de 
Pagamento, denominado “Consignet”, de propriedade da Consignet Siste-
mas Ltda, registrada no CNPJ sob o nº. 23.112.748/0001-81, à Prefeitura 
Municipal de Potim, com vistas à modernizações e controle das rotinas 
empregadas na sistemática de consignação em folha de pagamento de 
descontos das entidades conveniadas com esta municipalidade doravan-
te denominadas CONSIGNATÁRIAS, objetivando o controle operacional e 
gerencial efetivo e automático das referidas operações de consignações 
em folha de pagamento. PRAZO: Inicia-se a partir de sua assinatura e pos-
sui prazo de 5 (cinco) anos, a contar a partir da data da efetiva implantação 
do Consignet.DATA DE ASSINATURA: 28 de Janeiro de 2019. FORO: Co-
marca de Aparecida, Estado de São Paulo.
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Este ano novamente as 
ruas do Centro Histórico 
serão o palco para o desfi-
le dos mais 25 blocos que 
vão agitar a galera. 
A saída dos blocos será na 
Rua Coronel Domingues 
de Castro (perto da Casa 
da Agricultura) passando 
pela Rua Monsenhor Ig-
nácio Gioia e finalizando o 
desfile na Praça Dr. Oswal-
do Cruz.
Além dos blocos teremos 
ao todo 14 shows na Praça 
de Eventos (ao lado da Ro-
doviária) exceto o show da 
Grande Banda do Sertão 
que acontecerá no Largo 
do Rosário.
Confira a programação 
completa do Carnaval de 
São Luiz do Paraitinga 
2019
CARNAVAL SÃO LUIZ 
DO PARAITINGA 2019
PROGRAMAÇÃO OFI-
CIAL
Sexta-feira, 01 de março
21h00 – Bloco do Lençol
21h45 – Bloco do Rei Ca-
nário
22h30 – Bloco do Lobiso-
mem
00h00 – Show com a Banda 
Arriba Paraitinga
Sábado, 02 de março

O número de pessoas que 
buscam crédito no país au-
mentou 2,9% em janeiro 
na comparação com o mês 
anterior, aponta indicador 
da empresa de consultoria 
Serasa Experian. Em rela-
ção a janeiro de 2018, hou-
ve alta de 0,6%. Para os 
economistas da consulto-
ria, a estabilidade da taxa 
de juros e da inflação, e a 
melhora do grau de con-
fiança dos consumidores 
explicam o resultado.
Houve variação positiva 
da procura por crédito em 
todas as faixas de renda 
em janeiro deste ano em 
relação ao dezembro de 
2018. O maior crescimen-
to (3,1%) foi registrado 
entre os consumidores que 
ganham entre R$ 500 e R$ 
1.000 mensais. Na faixa de 

Vai prestar o ENEM ou 
vestibulares este ano e 
precisa de uma ajudinha 
extra? As inscrições do 
Acesso Para Todos já estão 
abertas! 
O início das aulas está 

A 14ª edição do evento 
acontece nos dias 28 de fe-
vereiro, 01 e 02 de março 
de 2019 na Praça Exalta-
ção da Santa Cruz (Praça 
da Matriz), no Centro, e 
integra a programação de 
Carnaval Histórico do mu-
nicípio, composta ainda 
pela matinê infantil e pelo 
tradicional Baile de Mar-
chinhas.
Um total de 31 composi-
ções foram selecionadas 
para disputar em três ca-
tegorias: melhor compo-
sição, melhor intérprete e 
melhor fantasia. 
Confira quais serão as pre-
miações do 14º Festival de 
Marchinhas:
Melhores composições:
1º –  R$ 1.800,00 e 1 (um) 
troféu
2º – R$ 900,00 e 1 (um) 
troféu

10h00 – Show com a Gran-
de Banda do Sertão
**Local: Largo do Rosário
12h00 – Bloco Juca Teles
13h00 – Show com a Ban-
da Quar’ de Mata (Part. Es-
pecial do Bloco Juca Teles)
15h00 – Bloco Maria Ga-
solina
16h00 – Show com a Ban-
da Los Cunhados
17h30 – Bloco da Saúde
19h00 – Bloco Bicho de Pé
20h30 – Bloco do Etesão
20h30 – Show com a Ban-
da Sincopado
22h00 – Bloco da Coruja
00h00 – Show com a Ban-
da Estrambelhados
Domingo, 03 de março
16h00 – Show com a Ban-
da Lume de Paraitinga
16h00 – Bloco da Maricota
17h30 – Bloco do Misto 
Quente
19h00 – Bloco do Saci
20h30 – Show com Paulo 
Baroni e a Loukomotiva 
Kabereka
20h30 – Bloco Pé na Cova
22h00 – Bloco do Balaco-
baco
00h00 – Show com o Gru-
po Paranga
Segunda-feira, 04 de mar-
ço
15h30 – Concurso Pai do 

até R$ 500 por mês, houve 
alta de 2,6%. Para os que 
recebem entre R$ 1.000 e 
R$ 2.000 por mês, o avan-
ço foi de 2,8%.Entre as 
maiores rendas, a busca 
por crédito cresceu 2,6% 
para a faixa de renda entre 
R$ 2 mil e R$ 5 mil men-
sais; 2,4% para o consumi-
dor com renda entre R$ 5 
mil e R$ 10 mil por mês e 
de 2,7% para quem ganha 
mais de R$ 10 mil.
Na análise por região, 
houve avanços da deman-
da por crédito em todas 
as regiões em janeiro em 
relação ao mês anterior: 
no Centro-Oeste (6%); 
Nordeste (2,7%); Norte 
(1,3%); Sul (4,8%); e no 
Sudeste (2%). Em relação 
a janeiro de 2018, foram 
registradas altas no Centro

previsto para o próximo 
sábado, dia 23, na Esco-
la Presidente Tancredo de 
Almeida Neves. 
A aula inaugural                                              
acontecerá das 9h ao 
meio-dia, e as aulas re-

3º – R$ 500,00 e 1 (um) 
troféu
Melhor intérprete: R$ 
600,00 e 1 (um) troféu
Melhor fantasia: 1(um) 
troféu
Melhor composição por 
Júri Popular: 1 (um) troféu
Homenagem
O homenageado do 14º 
Festival de Marchinhas 
será Elvio Damásio, que 
possui uma longa história 
com a cultura caiçara e 
com o Carnaval de Uba-
tuba. Damasio atuou em 
mais de uma gestão como 
Coordenador do Grupo 
Setorial de Folclore e Tra-
dições Populares da Fun-
dart, auxiliando na preser-
vação e fomento da cultura 
tradicional da cidade. Par-
ticipou também como con-
selheiro e membro da 
diretoria do GRESMAI – 

Troço de Fantasia
16h00 – Bloco Pai do Tro-
ço
16h00 – Show com a Cha-
ranga do Quadô
17h30 – Bloco do Caipira
19h00 – Bloco Cruis Credo
20h30 – Bloco do Caetê
20h30 – Show com a Ban-
da Confrete
22h00 – Bloco Encuca a 
Cuca
00h00 – Show com Tânia 
Moradei e Banda
Terça-feira, 05 de março
14h00 – Bloco do Barbosa
15h00 – Show com a Ban-
da do Barbosa (Part. Espe-
cial do Bloco do Barbosa)
15h30 – Bloco da Pipoca
17h00 – Bloco do Espanta 
Vaca
19h00 – Bloco do Casarão
20h30 – Bloco Pé na Cova
22h00 – Bloco Bico do 
Corvo
00h00 – Show com a Ban-
da Despirocadas
Os shows acontecem na 
Praça de Eventos.
Realização: Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turís-
tica de São Luiz do Parai-
tinga
Parceiros: Sabesp, Farma-
Conde, Supermercados 
Conde.

-Oeste (10,8%); Nordes-
te (8,2%), Norte (6,4%) e 
Sul (2,8%). A exceção foi 
o Sudeste (-5,3%).Em re-
lação a janeiro de 2018, a 
procura por crédito apre-
sentou variações positivas 
apenas nas faixas de renda 
mais baixas. Houve avan-
ço de 3,6% para quem re-
cebe até R$ 500 mensais e 
de 1,3% para quem ganha 
entre R$ 500 e R$ 1 mil 
por mês. Para os que rece-
bem entre R$ 1 mil e R$ 2 
mil por mês, o recuo foi de 
0,3%.Para a faixa de renda 
entre R$ 2 mil e R$ 5 mil 
mensais, a queda foi de 
0,8%. Foram registrados 
recuos de 1,1% para o con-
sumidor com renda entre 
R$ 5 mil e R$ 10 mil por 
mês e de 1,2% para quem 
ganha mais de R$ 10 mil.

gulares serão das 8h às                             
16h, com intervalo para 
almoço. 
Além do curso, plantões 
de exatas, humanas e de 
redação serão oferecidos 
também durante a semana.

Grêmio Recreativo Escola 
de Samba Mocidade Ale-
gre do Itaguá – e também 
integra o Grupo de Dança 
da Fita, tradição da qual é 
precursor no município.
Carnaval de blocos e 
shows
O Carnaval de Ubatuba 
ainda inclui o Carnaval de 
Blocos em diferentes pon-
tos da cidade. A programa-
ção detalhada está em defi-
nição e será divulgada em 
breve na página internet e 
nas redes sociais da Prefei-
tura de Ubatuba
Mais informações sobre 
o Festival e o Carnaval 
Histórico podem ser obti-
das na página da Fundart: 
www.fundart.com.br. 
Fundart - Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatu-
ba Prefeitura Municipal de 
Ubatuba #TurismoPaulista 

Desfile de Blocos no Centro
Histórico de São Luiz do Paraitinga

Acesso para
todos em Ubatuba

14º Festival de Marchinhas
Carnavalescas de Ubatuba

Procura por crédito 
aumentou 2,9% em 

janeiro, 
aponta Serasa Experian
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Iniciativa da Faculdade 
Anhanguera visa contri-
buir com a atualização 
profissional, além de pos-
sibilitar networking entre 
os participantes e fomen-
tar a empregabilidadeA 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba abre suas portas 
para a comunidade e ofere-
ce uma oportunidade para 
as pessoas que buscam se 
atualizar profissionalmen-
te e melhorar suas chances 
de empregabilidade. 
Entre os dias 25 e 28 de 
fevereiro, a partir das 19h, 
será realizada uma Semana 
do upgrade profissional, 
que envolve atividades das 
graduações em Adminis-
tração, Pedagogia, Psico-
logia, Arquitetura e Urba-
nismo, entre outras. 
A programação conta com 
palestras e debates com es-
pecialistas, visando apre-

Medida faz parte de plano 
de desativação de barra-
gens a montante
A mineradora Vale come-
çou ontem, dia 20 a reti-
rar cerca de 75 moradores 
de áreas próximas a cinco 
barragens construídas pelo 
método a montante nas ci-
dades de Ouro Preto (MG) 
e de Nova Lima, na região 
metropolitana de Belo Ho-
rizonte (MG).
A remoção dos moradores 
faz parte do plano de des-
comissionamento (desa-
tivação) das barragens de 
Vargem Grande, em Nova 
Lima, e Forquilha I, For-
quilha II, Forquilha III e 
Grupo, em Ouro Preto.
Na última segunda-feira, 
dia 18, a Agência Nacio-
nal de Mineração (ANM) 
determinou que todas as 
barragens “a montante” 
existentes no país sejam 
extintas ou descaracteri-
zadas até 15 de agosto de 
2021.Segundo a empre-
sa, cerca de 60 moradores 
serão transferidos preven-
tivamente de 19 residên-

Apenas online, evento vai 
leiloar carros e motos com 
direito a documentação e 
também para desmanche e 
reciclagem
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) leiloa, na 
quinta-feira, dia 21, 440 
veículos removidos por 
infrações de trânsito em 
Cruzeiro e região. Des-
ses, 24 têm direito a docu-
mentação e podem voltar 
a circular. O restante será 
destinado a reciclagem e 
desmanches credenciados.
O leilão será realizado on-
line no site (www.euamo-
leilao.com.br) a partir das 
10h.
Pessoas físicas, a partir 
dos 18 anos, só podem 
adquirir os veículos com 
direito a documentação. O 
pagamento deve ser feito 
à vista. Após o arremate, 
os débitos são baixados e 
é necessário que o com-
prador efetue a transferên-
cia do veículo para o seu 
nome, emitindo um novo 
documento para o veículo.
Cabe salientar, contudo, 
que se o valor da venda 
não for suficiente para 
cobrir as dívidas, o anti-
go proprietário continuará 
responsável por quitá-las.
As fotos dos veículos esta-

sentar perspectivas e ten-
dências nas áreas.
O mercado de trabalho é 
cada vez mais desafiador 
e exigente, e, para se ade-
quar a este cenário, as pes-
soas devem estar abertas 
a novos desafios e ter ca-
pacidade de se adaptar às 
mudanças. “Para se con-
quistar um bom nível de 
empregabilidade o melhor 
caminho é a atualização, 
por isso estamos propor-
cionando este evento para 
contribuir com a qualifica-
ção da população”, desta-
ca o diretor da faculdade, 
Leonardo Danelon. 
As atividades são gratuitas 
e abertas ao público, e ofe-
recem certificado de parti-
cipação. 
Para os interessados, é ne-
cessário de inscrever pe-
los telefones (12) 99115-
7954, ou (12) 99644-3991. 

cias construídas na área de 
impacto da barragem de 
Vargem Grande, em Nova 
Lima, e outros 15 morado-
res de cinco casas localiza-
das na área rural de Ouro 
Preto.“Os moradores da 
zona de autosalvamento 
serão contatados pela Vale 
e pela Defesa Civil”, afir-
mou a empresa. Segundo 
a Vale, os centros urbanos 
de Ouro Preto, Nova Lima, 
Itabirito e Congonhas não 
serão afetados pela medi-
da.Em nota, a prefeitura de 
Nova Lima afirma só ter 
sido informada da necessi-
dade de evacuação às 8h45 
de hoje, quando a Vale 
avisou a Defesa Civil mu-
nicipal e acionou o plano 
de emergência. “A Defe-
sa Civil Municipal já está 
se encaminhando ao local 
para acompanhar a ação da 
mineradora, atuar no cum-
primento dos protocolos 
e garantir a segurança de 
todos”, diz o comunicado.
Uma equipe da Secretaria 
Municipal de Desenvol-
vimento Social também 

rão disponíveis no site do 
leiloeiro. O número de lo-
tes a serem leiloados está 
sujeito a alterações, pois 
os proprietários podem 
regularizar a situação de 
seus veículos e retirá-los 
do pátio antes da realiza-
ção do evento.
Visita ao pátio – Os inte-
ressados no leilão podem 
fazer inspeção visual dos 
veículos no pátio nesta ter-
ça, dia 19, e quarta, dia 20, 
sempre das 9h às 17h. Os 
pátios em Cruzeiro ficam 
na avenida Drº. Adriano 
Marrey Júnior, 563, no 
bairro Santa Luzia, e na 
rua Afonso Pena, 290, no 
centro.
Regras – Os leilões são 
realizados conforme deter-
mina a legislação federal. 
Os veículos removidos por 
infração às leis de trânsito, 
como, por exemplo, falta 
de licenciamento, podem 
ir a leilão caso não sejam 
retirados por seus proprie-
tários em até 60 dias, ex-
ceto os que têm pendência 
judicial, de acordo com 
a lei federal 13.160, de 
2015.
Antes de ir a leilão, porém, 
o dono do veículo é notifi-
cado e tem prazo para re-
aver o bem. A notificação 
é feita por meio de edital 

Confira a programação:
25 de fevereiro (segunda-
feira)
· Excel para o 1º emprego
· Café acadêmico – cursos 
superiores e transformação
26 de fevereiro (terça-fei-
ra)
· Desenvolvimento de 
aplicativos para smartpho-
nes
· Ludicidade: aprender 
brincando
· Sequência didática em 
sala de aula
27 de fevereiro (quarta-
feira)
· Esportes e alto desempe-
nho profissional
· Entendendo a ansiedade 
e depressão no trabalho
28 de fevereiro – Quinta-
feira
· Uso de mídias sociais 
para negócios
· Dicas de arrumação de 
vitrines

está no local, oferecendo 
apoio às famílias.A Vale 
informou que haverá pon-
tos de atendimento e que 
serão prestados assistên-
cia e apoio necessários aos 
moradores retirados. A mi-
neradora também se com-
prometeu a disponibilizar 
abrigo para os animais.
Mais detalhes, segundo a 
empresa, podem ser obti-
dos pelo telefone 0800 031 
0831 ou pelo site www.
vale.com.A Agência Brasil 
ligou para o número indi-
cado e, só na segunda vez, 
após uma espera de qua-
se 15 minutos, conseguiu 
falar com uma atendente. 
Após algum tempo, ela 
confirmou que a evacua-
ção começaria ao meio-dia 
e que funcionários da Vale 
prestarão todo o apoio 
necessário, oferecendo 
transporte, hospedagem, 
alimentação e, quando pre-
ciso, medicamentos para 
os removidos. De acordo 
com a atendente, haverá 
também apoio psicológico 
e de assistentes sociais.

publicado no Diário Ofi-
cial do Estado e no portal 
do Detran.SP (www.de-
tran.sp.gov.br). Passado o 
prazo legal e não havendo 
manifestação do responsá-
vel, o veículo é relaciona-
do para leilão.

O Detran.SP é responsável 
apenas por veículos remo-
vidos pela Polícia Militar, 
em perímetro urbano, por 
infrações que competem 
ao Estado fiscalizar, como 
racha, manobra perigosa, 
falta de licenciamento, ve-
ículo sem placa ou com a 
placa ilegível.

Veículos removidos por 
estacionamento irregular, 
por exemplo, são de res-
ponsabilidade das prefei-
turas. 
Aqueles removidos em 
estradas são de responsa-
bilidade dos órgãos que 
atuam em rodovias, como 
o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) e 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF).Veículos remo-
vidos por envolvimento 
em crimes são de respon-
sabilidade da Secretaria da 
Segurança Pública (SSP) 
e aqueles com pendências 
judiciais competem ao Po-
der Judiciário. 

Pindamonhangaba recebe 
semana do upgrade 

profissional

Vale começa a remover 
moradores de áreas em 
Ouro Preto e Nova Lima

Detran.SP leiloa 440 
veículos em Cruzeiro
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Tel.: (12) 3686-1683 | 3686-3105
Rua Sebastião Costa Manso, 51 | Quiririm | Taubaté | SP

Consulte nosso cardápio online
www.cantinagadioli.com.br

Inscrições podem ser feitas 
até às 21 horas do dia 20 
de março
O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Nacional 
(Senai-SP) está com ins-
crições abertas para Cur-
sos Técnicos em várias 
regiões do estado. No total 
serão 1.664 vagas gratui-
tas e as inscrições serão 
recebidas via site até às 21 
horas do dia 20 março. As 
aulas começam no segun-
do semestre de 2019.
Na Capital são 1.096 va-
gas e mais 568 em outras 
localidades do estado de 
São Paulo. O objetivo dos 
Cursos Técnicos do Senai
-SP é proporcionar habili-
tação profissional em áreas 
tecnológicas específicas 
do setor industrial. Os cur-
sos, na sua maioria, têm 
duração de dois anos.
As inscrições serão reali-
zadas pelo site www.sp.se-
nai.br, na aba Processo Se-
letivo – Técnicos. No site 
também constam os editais 
com todas as informações 
referentes ao processo de 

A Justiça extinguiu na 
terça-feira  o processo de 
acionistas da Embraer, re-
presentados pela Associa-
ção Brasileira de Investi-
dores (Abradin), contra o 
negócio entre a fabricante 
aeronaves e a americana 
Boeing envolvendo a avia-
ção comercial da compa-
nhia brasileira. Cabe re-
curso.
Na ação civil pública com 
pedido liminar, protocola-
da na Justiça em janeiro, 
a associação argumentou 
que a parceria entre as em-
presas, com a criação de 
uma ‘joint venture’, mas-
cara o que os acionistas 
consideram como transfe-
rência do controle do setor 
de aviação comercial da 
Embraer à Boeing, com 
prejuízo à eles.
A solução, segundo a 
Abradin, seria a disparada 
de uma oferta pública de 
aquisição (OPA) a todos 
os acionistas da compa-
nhia brasileira - a intenção 

seleção. Para cursos ofe-
recidos nos períodos da 
manhã e tarde o candidato 
deverá ter concluído, no 
mínimo, a 1ª série do ensi-
no médio ou estar matricu-
lado em curso que lhe per-
mita concluí-lo até a data 
de início das aulas.
Para os interessados nos 
cursos técnicos do período 
noturno, o pré-requisito é 
comprovar a conclusão do 
ensino médio ou concluí
-lo antes de iniciar as aulas 
do Curso Técnico.
O valor da taxa de inscri-
ção é de R$ 60,00.
Prova – A prova de seleção 
será realizada no dia 7 de 
abril, domingo, e terá 60 
questões de múltipla esco-
lha em nível de conclusão 
do Ensino Médio. Serão 
aferidos conhecimentos 
das disciplinas de Língua 
Portuguesa (20 questões), 
Matemática (20 questões) 
e Ciências da Natureza (Fí-
sica, Química e Biologia), 
também com 20 questões. 
Será concedido tempo de 
três horas para a resolução 

é que a compra de ações 
fosse feita pela Boeing di-
retamente com os investi-
dores.
Na defesa da Embraer, 
acolhida pelo juiz federal 
Hong Kou Hen, da 8ª Vara 
Cível Federal de São Pau-
lo, a companhia sustentou 
ausência de interesse pro-
cessual que justifique o 
prosseguimento da ação.
“A assembleia solicitada 
pela autora já foi desig-
nada, que não existe qual-
quer acordo para cisão 
parcial da empresa, e que 
não se trata de hipótese 
que determina a oferta pú-
blica de aquisição [OPA]”, 
argumentou a defesa da 
Embraer.Para a Justiça Fe-
deral, não houve violação 
da lei e os rumos de uma 
sociedade anônima devem 
ser decididos, privativa-
mente, pela assembleia 
geral, sendo que a inter-
venção judicial somente 
se justifica nas hipóteses 
de ilegalidade ou abuso na 

das questões.
O gabarito será divulgado 
nas escolas e pela internet, 
a partir das 14 horas do 
dia 8 de abril. A lista dos 
aprovados também poderá 
ser aferida no site, a partir 
das 14 horas do dia 15 de 
maio (cursos diurnos) e a 
partir das 14 horas do dia 
10 de junho para os cursos 
noturnos. 
Os aprovados na primeira 
chamada para cursos diur-
nos deverão matricular-se 
entre os dias 20 e 22 de 
maio, com 2ª e 3ª chama-
das dias 23 e 24 de maio, 
respectivamente. Já para 
os cursos noturnos, a ma-
trícula na primeira chama-
da será realizada entre os 
dias 10 e 12 de junho, com 
2ª e 3ª chamadas dias 13 
e 14 de junho, respectiva-
mente.
Os cursos do Senai-SP es-
tão sintonizados com as 
tendências mais modernas 
do mercado de trabalho no 
setor industrial, o que se 
reflete nos índices de ab-
sorção dos formandos.

condução dos interesses da 
sociedade ou na sua gestão 
.“Devem os acionistas di-
rimir as suas divergências 
por meio dos instrumentos 
e mecanismos previstos 
no estatuto da sociedade, 
em especial pela convoca-
ção da Assembleia Geral 
e pela arbitragem. A As-
sembleia Geral já foi con-
vocada, e existe previsão 
de arbitragem no estatuto 
da Embraer, portanto, por 
ora, não vislumbro a pre-
sença dos requisitos legais 
para o prosseguimento da 
presente ação”, concluiu o 
juiz.O presidente da Abra-
din, Aurélio Valporto, con-
testa essa análise. “Essa 
decisão reforça a necessi-
dade da criação de varas 
especializadas para causas 
envolvendo o mercado de 
capitais do país. A deci-
são demonstra que o juiz 
sequer entendeu o teor da 
ação”, criticou. Ele disse 
que a Abradin vai recorrer 
do arquivamento.

Justiça extingue processo 
de acionistas contra a 

Embraer

Senai-SP abre 1.664 vagas 
gratuitas para cursos 

técnicos em todo o estado
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Doces e Salgados Caseiros
Um local exclusivo, agradável

e típico da região
Venha experimentar nossas delícias:

Bolos, Tortas, Bombons,
Trufas e Deliciosos salgados
com saboroso café expresso

Av. Min. Nelson Hungria, 684
Santo Antônio do Pinhal

Tel.: (12) 3666-1267

A empresa que opera o 
transporte público em 
Taubaté pediu reajuste 
da tarifa para R$ 6,07. O 
valor pedido pela ABC 
Transportes representa um 
aumento de 55% se com-
parado aos R$ 3,90 cobra-
dos atualmente do usuário. 
A tarifa técnica é de R$ 
4,40 e a prefeitura subsidia 
R$ 0,50 - nesse caso a va-
riação seria de 38%.
O pedido foi confirmado 
pela Secretaria de Mobi-
lidade Urbana de Tauba-
té, que informou apenas o 
reajuste está em análise e 
não deve chegar no pata-
mar solicitado pela ABC. 
A pasta confirmou o valor 
pedido pela empresa, mas 
não informou quando ele 
foi feito ou as justificativas 
da empresa para o valor.
O último reajuste da tarifa 

em Taubaté aconteceu em 
junho de 2018, quando o 
valor passou de R$ 3,50 
para R$ 3,90 para o usuá-
rio – aumento de 11%.
Na cidade, a prefeitura 
paga uma tarifa técnica – 
a diferença entre o valor 
cobrado pela empresa e 
o aplicado aos usuários é 
paga pela prefeitura. Atu-
almente, a tarifa técnica 
custa R$ 4,40. Com isso, 
a prefeitura banca R$ 0,50 
de cada bilhete.Em nota, 
a empresa informou que 
não iria comentar o pedi-
do feito à gestão.São José 
dos Campos.Em São José 
dos Campos, a prefeitura 
tenta na justiça aplicar o 
aumento na tarifa para até 
R$ 4,90. O valor seria re-
ajustado a partir do dia 28 
de janeiro com valores di-
ferentes para o usuário que 

paga com dinheiro, bilhete 
eletrônico; além de tari-
fa mais cara para o vale-
transporte comprado pelas 
empresas.Com a mudança, 
a tarifa passaria para R$ 
4,30 para quem usa bilhe-
te único e R$ 4,90 o vale- 
transporte. No dinheiro, o 
valor cobrado seria o mais 
alto, R$ 4,90. De acordo 
com a gestão, a proposta é 
para estimular o uso do bi-
lhete eletrônico e diminuir 
a circulação de dinheiro 
nos coletivos, como medi-
da de segurança.O pedido 
foi contestado na justiça 
pelo Defensoria Pública 
e desde então, a adminis-
tração municipal e as em-
presas tentam liminares 
para manter o reajuste até 
a discussão final no tribu-
nal, mas todos os pedidos 
foram negados.

Empresa de ônibus pede 
reajuste na tarifa para R$ 

6,07 em Taubaté


