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A GAZETA DE TREMEMBÉ

O acesso à banda larga 
móvel está abaixo da meta 
estabelecida pela Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). Segundo 
avaliação da agência re-
guladora sobre os planos 
de melhorias das pres-
tadoras do serviço, três 
das quatro empresas que 
operam em todo o país 
não conseguiram cumprir 
a meta, estabelecida pela 
Anatel, de acesso à rede 
em 98% das tentativas.
A Claro atingiu o objetivo 
de acesso a dados nas re-
des 3G e 2G entre agosto e 
outubro do ano passado. A 
TIM e a Vivo chegaram ao 

percentual na rede 3G, mas 
ficaram abaixo da meta na 
rede 2G. A operadora Oi 
não conseguiu cumprir 
a tarefa nas duas redes.
Para o serviço de voz, as 
quatro operadoras ultra-
passaram a meta de 95% 
das chamadas completadas 
sobre o total de tentativas. 
Segundo a Anatel, as ope-
radoras de telefonia mó-
vel investiram R$ 17,39
 bilhões em melhorias des-
de 2012. O valor represen-
ta 55% do total previsto 
para ser investido até o fim 
deste ano (31,79 bilhões).
Este é o 5º Ciclo de 
Avaliação, e os dados são 

referentes aos meses de 
agosto, setembro e outu-
bro de 2013. O levanta-
mento é feito a cada três 
meses, desde 2012, quan-
do a comercialização de 
linhas foi suspensa, após 
confirmação de queda 
na qualidade da presta-
ção do serviço de telefo-
nia móvel. Na ocasião, a 
Anatel impôs a todas as 
empresas a obrigação de 
apresentar um plano na-
cional de ação com me-
didas capazes de garantir 
a melhoria na qualidade.
A operadora TIM 
disse que já está dedican-
do esforços para o apri-
moramento necessário do 
acesso à rede de dados 
2G. A Vivo ressaltou que 
está “firmemente compro-
metida” com a melhoria 
contínua da qualidade dos 
serviços e do atendimen-
to prestados aos clientes.
A Oi esclareceu que as 
situações em que as me-
tas estipuladas não foram 
alcançadas já foram ma-
peadas e estão sendo “cui-
dadosamente analisadas e 
tratadas” pela companhia.

Anatel identifica
falhas no acesso à

internet móvel

As obras para a constru-
ção da alça de acesso do 
bairro das Campinas à 
rodovia Presidente Dutra 
estão em fase de constru-
ção de guias e sarjetas. 
O local recebeu limpeza 
vegetal, terraplanagem 
e nivelamento de solo.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². Junto com as guias 

Promovido pelo Dpto. de 
Educação Especial da se-
cretaria de Educação, o 
encontro Sabores e Sabe-
res acontece nesta sexta-
feira na sede da Unitau, 
bairro do Itaguá, centro.
O objetivo do encontro é 
apresentar a equipe téc-
nica Ciranda, composta 
por três fonoaudiologis-
tas, três psicólogos e três 
psicopedagogos, para os 

O projeto “Domingo 
de Lazer”, promovido 
pela Prefeitura - atra-
vés da Secretaria de 
Esportes e Lazer, teve 
início nes-
te domingo, 23/02.
 A Quadra de Esportes 
estava repleta de brinque-

e sarjetas, o ponto está 
recebendo uma passa-
gem de águas pluviais 
que ficará sob a nova via.
Além de duas pistas, a obra 
total contempla guias, sar-
jetas, calçadas, ciclovias e 
canteiros centrais. A rota-
tória já existente será am-
pliada, para atender as no-
vas dimensões da estrada.
Segundo informações da 
Secretaria de Obras, está 
sendo realizado o levan-
tamento para a constru-

professores do primei-
ro ano do ensino muni-
cipal e oferecer suporte 
aos seus alunos durante o 
processo de alfabetização.
“Essa equipe tem a função 
de acompanhar os profes-
sores que tem alunos com 
necessidades educacionais 
especiais em suas salas”, 
explica Beatriz Campos 
Villaça, coordenadora 
do Dpto. de Educação.

dos, jogos, apresentações e 
monitores para auxiliar no 
animado domingo de Sol.
 Futebol de Sabão, Fute-
bol de Campo, Futebol 
de Salão, Artes Marciais, 
Capoeira, Ping Pong, 
Cama Elástica, Xadrez, 
Piscina de Bolinhas, fo-

ção de mais uma rotatória 
no final da obra, ligando 
a alça à estrada perpen-
dicular existente no local 
e que leva à Dutra. Além 
dessa, a Secretaria está 
iniciando o estudo para 
a construção de outra ro-
tatória na ligação entre o 
Cidade Nova e o viaduto 
das Campinas. Essas com-
plementações no projeto 
possibilitarão encaixes 
para garantir a segurança 
no trâfego naquela região.

“A intenção é identifi-
car alunos com dificul-
dades escolares para 
sugerir ações que refor-
cem a idéia: Bom para 
todos, essencial para al-
guns”, completa Villaça.
O encontro conta também 
com a presença do contador 
de histórias Rodrigo Libâ-
nio (foto), que apresenta 
uma opção lúdica para a 
educação das crianças.

ram algumas das ativida-
des oferecidas no evento.
 O próximo “Domingo de 
Lazer” acontece no dia 
30/03, a partir das 09h, na 
Quadra de Esportes. Todos 
estão convidados a passar 
momentos de alegria e 
diversão. Não percam!!!

Pindamonhangaba
Alça de acesso ao

bairro das Campinas 
recebe guias e sarjetas

Prefeitura de Ubatuba
oferece suporte para 

alunos com
necessidades

educacionais especiais

Projeto Domingo de 
Lazer traz muita

diversão e alegria para 
Sambentistas e

visitantes. Confiram!
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MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
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A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
determinou que os crédi-
tos de celulares pré-pagos 
tenham validade mínima 
de 30 dias. A obrigação 
está em um regulamento 
aprovado ontem, dia 20, 
pela agência reguladora. 
De acordo com o relator 
da matéria, conselheiro 

Rodrigo Zerbone, a faci-
lidade de compra de cré-
ditos de pré-pago faz com 
que, muitas vezes, o con-
sumidor não seja infor-
mado sobre a validade do 
serviço, que, em alguns 
casos, expira em sete 
ou dez dias. “É difícil 
exigir que o atenden-
te da padaria, da banca 

de jornal ou da farmá-
cia saiba qual a validade
 desse crédito”, disse Zer-
bone. A empresa também 
terá que comunicar ao 
consumidor quando os 
créditos estiverem na 
iminência de expi-
rar ou acabar e comer-
cializar créditos com
 validade de 90 e de 180 dias. 

Créditos de celulares
terão validade mínima

de 30 dias 

Novelis em Pinda abre 
inscrições para

programa de
desenvolvimento
de engenheiros

A Novelis, líder mundial 
em laminados e em reci-
clagem de alumínio, abre 
as inscrições para a segun-
da edição do Engineering 
Development Program 
(EDP). Com duração de 
dois anos, o programa 
global tem como objeti-
vo formar profissionais 
com experiência técnica 
para o negócio da em-
presa e acelerar o desen-
volvimento da carreira.
O programa desse ano tem 
10 vagas para engenhei-
ros mecânico, eletricista, 
metalurgista, industrial, de 
automação, de materiais e 
de produção, para as plan-
tas de Pindamonhangaba 
e Santo André, ambas no 
estado de São Paulo. Os 
“EDPers”, como são cha-
mados os participantes, 
passarão por módulos de 
treinamento internacio-
nais e terão a oportunida-
de de propor e executar 
projetos que de fato agre-
gam valor ao negócio.
A Novelis é uma empre-
sa jovem e inovadora e 
tem como compromisso 
atrair, desenvolver e reter 
talentos. Recentemente a 
empresa anunciou inves-
timentos na sua fábrica 
de Pindamonhangaba e 

está em busca contínua 
de profissionais talento-
sos que queiram realizar 
grandes transformações.
“Para atingirmos a meta 
de crescimento para os 
próximos sete anos, é 
preciso transformar nos-
sos processos produtivos 
e, por isso, nossa maior 
demanda é por engenhei-
ros”, diz José Renato Do-
mingues, vice-presidente 
de Recursos Humanos 
da Novelis América do 
Sul.  “Os participantes te-
rão responsabilidade por 
projetos relevantes para 
a empresa e serão treina-
dos em nossas melhores 
fábricas e centros de pes-
quisa nas Américas (do 
Sul e do Norte), Europa 
e Ásia, em um ciclo de 2 
anos”, afirma Domingues.
Para se candidatar, os in-
teressados devem ter os 
seguintes pré-requisitos:
Engenheiros graduados 
entre Dezembro de 2011 e 
Janeiro de 2014 nos cursos 
de Engenharia de Controle 
e Automação; Materiais; 
Elétrica; Mecânica; Meta-
lúrgica; Industrial e Produção;
Inglês fluente;
CREA ativo;
Mobilidade, comuni-
cação, iniciativa e po-

tencial de liderança;
Experiência interna-
cional e/ou participa-
ção em atividades ex-
tra acadêmicas serão 
consideradas diferencial.
 Os engenheiros contrata-
dos atuarão nas áreas de 
Reciclagem; Refusão; La-
minação a Quente e a Frio; 
Laminação de Folhas; Aca-
bamento; Manutenção; 
Tecnologia; Suprimentos e 
Negócios de Reciclagem.
As inscrições podem 
ser feitas até o dia 24 
de março, pelo www.
c i c l o n o v e l i s . c o m . b r
 Entre os benefícios des-
tacam-se: refeição; assis-
tência médica e odonto-
lógica; seguro de vida; 
estacionamento; auxílio 
creche; previdência priva-
da complementar e PPR. 
O salário é de R$ 5.200,00.
A primeira edição do EDP 
teve início em julho de 
2012 e recebeu 2,5 mil 
inscrições. A empresa se-
lecionou 19 engenheiros 
que atuaram nas áreas 
de Tecnologia; Supri-
mentos; Reciclagem; 
Laminação a Quente e a 
Frio; Centros de Cole-
ta; Planejamento e con-
trole de produção; Aca-
bamento e Projeto 2.0.
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O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está disponibili-
zando excelentes ofertas de 
trabalho nas mais diversas 
áreas. Uma multinacional 
está com vaga aberta para 
ajudante de cozinheira, 
com contratação imediata.
Também existe outras op-
ções de vagas, entre elas 
para doméstica, recepcio-
nista, camareira de hotel, 
auxiliar de limpeza, gar-

A nova corte de momo 
foi eleita para o Carnaval 
2014 em Taubaté durante 
evento na última sexta-
feira, dia 21, na Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo (Avenida do Povo).
Dos 06 concorrentes a 
Rei Momo o escolhido 
foi Mairon Jonathan Pe-
reira de Jesus, de 20 anos. 
Vaniele Cristine dos San-
tos, de 26 anos, foi eleita
 Rainha entre 11 candida-
tas. A segunda colocada, 
Juliana de Faria Correa 

O Ministério da Saúde 
anunciou dia 25, a dis-
tribuição de 104 milhões
 de camisinhas como 
parte da estratégia de 
prevenção à aids e às 
demais doenças sexu-
almente transmissíveis 
(DST). A campanha, este 
ano, será estendida a to-
dos os grandes eventos 

O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
disse ontem, dia 25, que 
a decisão de adotar o ra-
cionamento de água no 
estado será tomada “mais 
para a frente”, e a hipóte-
se continua sendo anali-
sada pela Companhia de 
Saneamento Básico de 

Quatro estudantes do cur-
so de Direito da Unitau 
participaram, pela primei-
ra vez, da principal com-
petição de julgamentos 
simulados, realizada a ní-
vel mundial, com univer-
sitários de 550 faculdades, 
de 93 países, a Philip C. 
Jessup International Law 
Moot Court Competition.
A Jessup impõe aos es-
tudantes o desafio de de-
fender sua abordagem 
em relação a um caso 
jurídico sobre Direi-
to Internacional, numa 
espécie de batalha.
Um grupo (normalmen-
te uma dupla) acusa e 
outro defende, com a 
mediação de árbitros – 
magistrados renomados 
a nível internacional.
Toda a sustentação oral 
(a defesa ou acusação 
falada) dos alunos, rea-
lizada em 45 minutos e 
em inglês, é acompanha-
da por eles, responsá-
veis por realizar questio-
namentos sobre o caso.
“Em uma rodada somos 
acusação, em outra defe-
sa. Os árbitros avaliam 
diversos itens, entre eles 
a postura, o nível de co-
nhecimento do caso e das 
leis. Eles fizeram pergun-
tas que nos tiraram da 
linha de raciocínio, foi 
um grande desafio”, dis-
se a aluna do 3º ano, Ana 
Paula Ferreira Machado.

Depois do repúdio do go-
verno brasileiro e de recla-
mações de consumidores 
nas redes sociais, a Adidas 
anunciou que não vai mais 
vender as camisetas co-
memorativas da Copa do 
Mundo que relacionavam 

Balanço divulgado ontem, 
dia 24, pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) mos-
tra que houve aumento de 
36% no número de pesso-
as presas por dirigir alco-
olizadas nas estradas fede-
rais no ano passado. Em 
2013, foram 11.868 deti-
dos contra 8.693, no ano 
anterior. O levantamento 
aponta incremento de 22% 
no número de infrações 
relacionadas à direção 
sob influência do álco-
ol, que passou de 31.782, 
em 2012, para 38.847, em 
2013. A Polícia Rodovi-
ária informou que foram 
feitos 1,5 milhão de tes-

A Câmara de Taubaté 
aprovou requerimento co-
letivo que pede autoriza-
ção ao Secretário de Edu-
cação do Estado de São 
Paulo, Herman Jacobus 
Cornelis Voorwald, para 
a transferência imediata 
da Etec (Escola Técni-
ca) Centro Paula Souza.
Segundo o documento, a 
autorização não pode de-
morar porque “há iminente 
risco, bem como prejuízo, 

çom, atendente de balcão, 
técnico em manutenção 
industrial, motorista de ca-
minhão guindaste, carpin-
teiro de obras, armador de 
ferragens na construção ci-
vil, operador de telemarke-
ting, técnico em manuten-
ção eletrônica, auxiliar de 
faturamento, serralheiro, 
ajudante de carga e des-
carga, pedreiro, servente 
de pedreiro, e manicure.
Para concorrer a essas 

Leite, de 26 anos, tor-
nou-se a Primeira Prin-
cesa, e Elisabete Leite 
dos Santos de 35 anos, 
que ficou em terceiro lugar, 
foi eleita Segunda Princesa.
A corte eleita rece-
beu, além dos troféus, a 
seguinte premiação em 
dinheiro: R$ 3.500 para o 
Rei Momo e para a Rai-
nha, R$ 3.000 para Pri-
meira Princesa e R$ 2.500 
para a Segunda Princesa.
O mandato da 
Corte de Momo do Car-

e festas populares do 
país, como o carnaval, 
São João e a Copa do Mun-
do. Esses preservativos
 representam a primeira re-
messa de 2014 e, de acordo 
com o ministério, devem 
atender à demanda até o 
final de março. Em 2013, 
durante todo o ano, 610 mi-
lhões de camisinhas foram

São Paulo (Sabesp), que 
monitora o nível dos re-
servatórios. “Isso é uma 
decisão técnica, que está 
sendo monitorada dia a dia 
pela Sabesp. Nós vamos 
decidir mais a frente um 
pouco”, disse Alckmin, 
após ser questionado se o 
racionamento estava des-

Ao final de cada etapa, os 
árbitros expunham ava-
liações sobre o desem-
penho dos participantes 
– participaram juízes dos 
Estados Unidos, da Ve-
nezuela, da Estônia, da 
Alemanha, da Polônia, 
de Portugal e do Brasil.
“Além de avaliar a argu-
mentação, eles comen-
taram sobre o profissio-
nalismo e percebemos 
que valorizaram aqueles 
que souberam corrigir 
os erros cometidos com 
elegância”, disse Bruna 
Suzigan Burdulis Lanzi-
lotti, também do 3º ano.
A etapa brasileira, da qual 
participaram os alunos, foi 
realizada em Salvador, na 
Bahia, entre os dias 12 e 15 
de fevereiro. “Saímos ape-
nas um dia do hotel para 
um passeio de quatro horas 
pela cidade. No restante do 
tempo, ficamos estudan-
do o caso e nos preparan-
do para o dia seguinte”, 
disse a couch do grupo, a 
Profa. Ma. Carmen Syl-
via Coutinho de Oliveira.
Ela explica que o caso 
(fictício) escolhido pela 
organização do evento 
envolvia problemáticas, 
em quatro diferentes nú-
cleos, entre uma ilha e 
uma península. Um de-
les, por exemplo, tratava 
da exploração de recursos 
minerais por um deles, 
que implicaria em prejuí-

o Brasil ao turismo sexu-
al. A empresa disse que 
a camiseta fazia parte de 
uma edição limitada que 
só seria vendida nos Esta-
dos Unidos. Patrocinadora 
da Copa do Mundo, a Adi-
das disse que suspenderá a 

tes do bafômetro, 135% 
a mais do que em 2012, 
quando foram aplicados 
648.505 testes. “A PRF 
aumentou consideravel-
mente a fiscalização da 
alcoolemia [concentração 
passageira de álcool etí-
lico no sangue]. Houve 
aumento de autuações e 
de pessoas presas, mas a 
gente tem verificado mu-
dança no comportamen-
to do cidadão no sentido 
de evitar beber e dirigir”, 
disse o chefe da Divisão 
de Planejamento Opera-
cional da PRF, inspetor 
Stênio Pires. Os policiais 
rodoviários aplicaram 3,2 

à educação do alunado”. 
Os vereadores alertaram 
que a estrutura traz risco, 
pois está cedendo, poden-
do chegar ao desabamento.
Além disso, segundo eles, 
“há o agravamento da falta 
de iluminação pública que 
tem facilitado a atuação 
de criminosos que rou-
bam os estudantes”. Ou-
tro problema apontado no 
requerimento se refere ao 
rio que margeia o prédio 

vagas, os interessados 
devem procurar o PAT 
e apresentar os seguin-
tes documentos: RG, 
CPF, comprovante de 
endereço, Carteira de 
Trabalho e o número do PIS.
O endereço do PAT é 
Praça Coronel Vitoriano, 
1 - Centro. O telefone de 
contato é o (12) 3621-
3334 e o horário de aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

naval 2014 teve início no 
dia da eleição e término 
no dia em que for eleita 
a nova Corte, em 2015. 
Os eleitos deverão cum-
prir agenda de compro-
missos e eventos oficiais 
do carnaval na cidade.
No dia 1 de março, sába-
do, acontece a abertura 
oficial do carnaval na 
Avenida do Povo, a par-
tir das 19h30, quando 
a corte de momo rece-
berá das mãos do pre-
feito a chave da cidade. 

 distribuídas. “Temos uma 
campanha grande que é 
feita associando o 
momento de festa e ale-
gria e que pode fazer 
com que as pessoas se 
descuidem um pou-
co de cuidados bási-
cos”, explicou o se-
cretário de Vigilância 
em Saúde, Jarbas Barbosa.

cartado no momento. O 
nível do Sistema Cantarei-
ra baixou ontem, dia 25, 
para 16,9% da capacidade 
de operação, a pior marca 
de sua história. Até o dia 
24, choveu apenas 54,5 
milímetros em fevereiro, 
27% da média histórica de 
202,6 milímetros no mês.

zo para a pesca do outro.
P r e p a r a ç ã o
Os alunos tiveram acesso 
à temática com três meses 
de antecedência, quando 
começaram a se prepa-
rar. “O aprendizado que 
tivemos se equivale a um 
ano de estudos”, relata o 
estudante do 4º ano Pedro 
Augusto Fondelo Silva.
O “intensivo” contou com 
estudos aos finais de se-
mana e nos intervalos de 
aulas, além de muitas tro-
cas de e-mails entre os in-
tegrantes da equipe. Como 
ainda não tiveram a disci-
plina de Direito interna-
cional (ela compõe a grade 
curricular do 5º ano), os 
alunos tiveram que anteci-
par o aprendizado, por con-
ta própria, com a orienta-
ção da professora Carmen.
O resultado foi uma par-
ticipação inesquecível na 
competição e a semente de 
um projeto que pretende 
se estabelecer no Depar-
tamento de Ciências Jurí-
dicas. “A participação em 
um evento dessas propor-
ções já representa um peso 
enorme para o currículo”, 
disse Matheus Mello No-
bre de Jesus, do 4º ano.
A equipe espera insti-
tuir um grupo de estudos 
permanente em Direito 
internacional no Depar-
tamento e se prepara para 
participar das próxi-
mas edições da Jessup. 

venda das camisetas, por-
que acompanha de perto a 
opinião de seus consumi-
dores e parceiros. O Insti-
tuto Brasileiro de Turismo 
(Embratur) repudiou o vín-
culo da imagem do Bra-
sil com o turismo sexual.

milhões de infrações em 
2013, das quais 782 mil 
foram por dirigir em ve-
locidade superior à má-
xima permitida em 20%. 
Foram 325 mil por ultra-
passagem proibida; 258 
mil por dirigir em veloci-
dade superior à máxima 
permitida entre 20% e 50% 
e 178 mil por falta de cin-
to de segurança. “Há uma 
intensificação da fis-
calização por meios 
eletrônicos com ra-
dares e monitora-
mento das rodovias 
autuando através 
das imagens”, dis-
se o inspetor Pires.

e tem recebido o esgoto 
das casas, deixando o odor 
insuportável, além de fa-
zer ceder as ruas ao redor.
Os vereadores lembraram 
que o Poder Executivo 
está ciente da situação e 
acionou o Governo do Es-
tado, “que prometeu trans-
ferir a Etec para o prédio 
vazio, onde funcionava 
a Escola Estadual Agos-
tinho da Silva”, que está 
atualmente desocupada.

PAT de Taubaté oferece
ofertas de trabalho

Corte de Momo do Carnaval 
2014 é eleita em Taubaté 

Saúde vai distribuir 104
milhões de preservativos 

até o final de março

Alckmin avalia possibilidade 
de racionamento de água 

Estudantes da Unitau
participam de competição

internacional de Direito

Adidas retira das lojas
camisetas que relacionam
o Brasil ao turismo sexual 

Aumenta número de presos 
por beber e dirigir nas

rodovias federais 

Câmara de Taubaté reivindica 
mudança de prédio da Etec 



27 de Fevereiro de 2014 página 4A GAzetA de tremembé

5ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próximo 
dia 24 de fevereiro de 2014, 
segunda-feira, às 18 horas.
MATÉRIAS DE DIS-

CUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 
13/2014, do Vereador 
Roderley Miotto, que 
“Dispõe sobre ruídos 
urbanos e proteção do 
bem estar e do sossego 
público no âmbi-

to do Município de 
P i n d a m o n h a n g a b a ” .
II. Projeto de Lei n° 
16/2014, do Vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villar-
di, que “Declara de Uti-
lidade Pública a LIGA 
PINDAMONHANGA-
BENSE MUNICIPAL DE 
FUTEBOL SETE/
S O C I E T Y ” .
Pindamonhangaba, 19 
de fevereiro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme ins-
crição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.
Tribuna Livre: 1) Sra. 
Fedra Santos Pimenta
2) Sra. Rosangela Mi-
lie de Souza Leite

Campos do Jordão
Carnaval na montanha 

começa no dia 28

Câmara de Pinda vota 
projeto sobre ruídos

urbanos e perturbação 
do sossego público

A Prefeitura de Cam-
pos do Jordão divulgou a 
programação especial do 
Carnaval na Montanha 
2014. As atrações serão no 
Capivari e na Abernéssia 
em quatro dias de folia.
O carnaval na montanha 
começa no dia 28 de fe-
vereiro, sexta-feira, com 
o Festiva l de Marchi-
nhas. O evento acontece-
rá no Centro Cultural Dr. 
Além, com entrada fran-
ca, a partir das 19 horas.
Na Praça do Gazebo, 
em Abernéssia, de sába-
do a segunda, acontece-
rão shows com as Ban-
das Naluh, Mariângela 
Zan, Nota Samba e com 
o Grupo Novo Esquema 
à partir das 19 horas. No 
sábado e no domingo ha-
verá Matinê da Turma da 
Mônica e Grupo Paran-
ga, à partir das 14 horas.
Na terça-feira, na Avenida 
Januário Miraglia, haverá 
o Desfile das Escolas de 
Samba e Blocos, que des-
cem a avenida a partir das 
19h, até a Praça do Gazebo.
O desfile chega com novi-
dades em 2014. Há anos, 
os blocos e escolas rei-
vindicam uma premiação 
para cada modalidade. A 
reivindicação foi atendida 
e a partir deste ano, as es-
colas terão uma premiação 
diferenciada dos blocos 
e o Desfile será dividido: 
primeiro desfilam os blo-
cos, e depois as escolas. A 
Secretaria de Cultura trará 
jurados de fora da cidade, 
para garantir um julga-
mento imparcial e técnico.
Outra mudança será o lo-
cal e horário da apuração 
dos resultados do desfile. 
Neste ano, ela irá aconte-

cer na quarta-feira, dia 05, 
a partir das 17h, no Giná-
sio Esportivo e não mais 
ao término do desfile, 
como nos anos anteriores.
O primeiro colocado en-
tre os blocos receberá R$ 
1.300,00 e o primeiro lugar 
entre as escolas de sam-
ba receberá R$ 1.700,00.
No Capivari, o Carnaval 
será comandando pela 
Banda Big Valley e Grupo 
Paranga, que farão a ale-
gria dos foliões de sábado 
a terça-feira, com progra-
mação das 14 horas às 18h.
Nos quatro dias de Carna-
val, haverá ainda a apre-
sentação de marchinhas 
itinerantes, com o gru-
po SAMBANENSE, por 
todo o centro comercial 
e turístico da cidade, en-
tre as 11 horas e 16 horas.
Confira a progra-
mação completa:
Sexta  28/02
FEMUCAR (Festival de 
Musicas Carnavalescas)
Concurso de Marchinhas
Eleição: Rei Momo e 
Rainha do Carnaval
Eleição: Pierrot e 
Colombina 3º ida-
de - acima de 60 anos
Inscrições e regula-
mento pelo site: cul-
t u r a c j . b l o g s p o t . c o m
Local: Espaço Cultu-
ral Dr Além. Horário: 
19 horas Entrada Franca
Sábado 01/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivar i
Banda Big Valley – 13h30 
Grupo Paranga (São 
Luiz do Paraitinga) 14 h.
Banda Big Val-
ley 16:30 as 18:00.
Local: Concha Acústi-
ca da Praça do Capivari
Praça do Gaze-

bo em Abernéssia
Matinê com A Tur-
ma da Mônica, às 14h 
Show com a Ban-
da Naluh, às 19h
Domingo 02/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivari
Banda Big Val-
ley – 14h e 16h30
Praça do Gaze-
bo em Abernéssia
Matinê com Gru-
po Paranga (São Luiz 
do Paraitinga) 14h
Show com Mariânge-
la Maia Zan, às 19h
Segunda 03/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivari
Banda Big Val-
ley – 14h e 16h30
Praça do Gaze-
bo em Abernéssia
Show com o Grupo 
Nota Samba 19h e Show 
Com Grupo Novo Sqma 
(Novo Esquema) 21h.
Terça 04/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivari
Banda Big Val-
ley – 14h e 16h30
Desfile de Rua com os 
Blocos e Escolas de Sam-
ba da cidade, a partir das 
19h na Avenida Januário 
Miraglia, em Abernéssia.
Desfile dos Blocos :  Anjos 
da Folia , Bloco do Chacri-
nha, Broconhoca, Entro-
meteu e  Piranhas do Vilão.
Desfile das Escolas: 
Acadêmicos da Vai Vai, 
do Monte Carlo, , G.R. 
Acadêmicos do Brita-
dor e. G.R.C.E.S. Unidos 
de Vila Santo Antônio.
Quarta 05/03
Apuração do Resulta-
do do Desfile, a par-
tir das 17h, no Espaço 
Cultural-  Abernéssia.


