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A líder dos perueiros de
Taubaté, Silvana Fontes,
disse ontem ao DT que a
categoria não quer o
aumento da tarifa do
transporte coletivo
urbano de Taubaté. Nem
para R$ 2,98, como quer
a ABC Transportes, nem
para R$2,75, como acha
possível o Departamento
de Trânsito da Prefeitura
local. Usuários ouvidos
pelo DT têm a opinião de
que R$ 2,40 já está de
bom tamanho, mas esta
tarifa vigora há quase dois
anos, e o reajuste pedido
pela ABC é de 24%, índice
maior do que a inflação do
período.Os perueiros, que
integram o TCTau-
T r a n s p o r t e
Complementar de
Taubaté- dizem que ainda
nem foram comunicados
de reajuste de tarifa mas
são firmes em dizer que
com a equiparação feita
entre preços de passagens
nos ônibus e nas peruas

Perueiros dizem não ao
aumento da tarifa da

ABC
foi um rude golpe na
categoria. Isto porque o
sistema de bilhetagem
eletrônica foi implantado
só nos ônibus, o que
trouxe perdas aos
perueiros. “Ainda não foi
cumprida a meta da
Prefeitura, de incluir as
peruas no sistema
eletrônico, e com isto a
categoria está em
desvantagem”, disse
Silvana Fontes. E ela se
diz desiludida, porque tem
tentado marcar reuniões
para discutir o assunto
com o Departamento de
Trânsito, e não tem
conseguido.Na ABC
Transportes, o diretor
geral da empresa, Thiago
Iasbek Felício, disse ao
DT, no final da tarde de
ontem, que o contrato de
concessão dos serviços
prevê reajuste anual. O
pedido de reajuste para R$
2,98 baseou-se no custo
dos insumos-
peças,pneus- combustível

e salário dos
funcionários, que subiu
duas vezes, em maio de
2010 e maio de 2011. O
diretor informa também
que os índices que
compõem a planilha vêm
de um órgão
especializado, o Geipot.
“Enfim, estamos há quase
dois anos sem reajuste e
aguardamos a decisão da
Prefeitura”, informou
Thiago.Já na Prefeitura, a
decisão depende do
prefeito Roberto Peixoto,
que ainda não deu a palavra
final sobre o índice de
reajuste e nem sobre a
data em que uma possível
nova tarifa passe a
vigorar.A ABC
Transportes tem 107
ônibus em Taubaté e
utiliza 89 no transporte
urbano local. Os demais
vão para o transporte
intermunicipal. São 23
linhas urbanas na cidade e
40 mil passageiros/dia
em média.

Um grupo de protetoras
de animais se reuniu com
o vereador Chico Saad
(PMDB) para levar
reivindicações em prol
do CCZ (Centro de
Controle de Zoonoses).
O primeiro pedido na
reunião, realizada dia 27,
foi pelo aumento do
espaço do canil onde
ficam abrigados cães da
raça pitbul.” Os pitubuls
ficam em cubículos muito
pequenos, sem lugar para

tomar sol. Isso favorece
que fiquem mais
agressivos, com
problemas de saúde, o
que dificulta que sejam
adotados”, justificou Vera
Prado, representante do
grupo.A falta de materiais
para procedimentos em
consultas veterinárias foi
relatada pelas protetoras
dos animais, que pediram
a realização de mais
castrações, além de
espaço para banho de sol

para filhotes.A
fiscalização da lei que
regulamenta o uso de
carroças foi solicitada
pelo grupo, que afirmou
estar havendo
descumprimento da
l e g i s l a ç ã o .
Chico Saad agendou
reunião para o dia 11 de
outubro, às 15h, em que
devem participar
representantes da
Prefeitura, Promotoria e
Polícia Ambiental.

Protetoras de animais
levam pedidos de

melhorias para CCZ a
Chico Saad

Miscelânea

Curiosidades

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.

O calendário festivo da
Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
não para. Depois do
concurso de poesia
realizado no último mês,
chegou a hora de
comemorar a data tão
esperada pelo público da
entidade, o Dia do Idoso.A
data é comemorada em 1º
de outubro, mas, a
entidade já está em clima
de festa e irá celebrou o
Dia do Idoso  , neste dia
29 de setembro. Para
homenagear a melhor
idade, a Irmandade de
Taubaté preparou uma
programação especial
para seus alunos, que
terão um dia inteiro
recheado de
atrações.Além de
contarem com workshops,
teatro e palestra, os idosos
terão grande participação
no evento. A programação
inclui apresentação das
turmas de aeróbica,
inglês, tai chi chuan, dança
de salão e do coral. Ao
longo da semana, os
professores realizaram
ensaios e prepararam
séries especiais das
atividades junto aos
alunos, que prometem
surpreender seus
colegas.O provedor da
Irmandade de Taubaté,
José Roberto dos Santos,
está animado com o
evento e afirma que a data
é uma das mais esperadas
pelos alunos que
frequentam a entidade.

“Durante todo o ano, nós
oferecemos, além das
atividades diárias,
diversas atrações à parte
para os idosos com o
intuito de promover uma
maior integração entre
eles. E o Dia do Idoso não
poderia ficar de fora.
Eles merecem essa
homenagem e esperam
ansiosos para comemorar
a data”, conta o
provedor.As atividades do
Dia do Idoso serão
voltadas apenas para os
alunos da entidade. Quem
estiver interessado em
conhecer melhor o
trabalho desenvolvido
pela Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
pode entrar em contato
pelo telefone (12) 3632
4423.Programação:8h –
Missa9h – Café da manhã
com música ao vivo10h –
Palestra com o psicólogo
Gilberto de Castro
Rodrigues(Tema: O que
importa na vida é ter
razão ou ser feliz?)14h –
Apresentação da turma de
Aeróbica – Anos
6014h15 – Apresentação
da turma de Dança de
Salão14h30 –
Apresentação da
Orquestra de Violas e
Violões15h – Teatro16h
– Apresentação do Coral
IMT com apresentação de
tai chi chuan e música da
turma de inglê16h30 –
Chá da tarde com grupo
musical Mazzaropi e Duo
Anahi.

Irmandade de
Taubaté

comemora Dia
do Idoso

O Sesc Taubaté promove
no mês de outubro a
COPA Sesc do Comércio
e Serviços. O evento tem
a participação dos
funcionários das
empresas do comércio e
prestadoras de serviços,
como hospitais, clínicas,
farmácias, laboratórios,
s u p e r m e r c a d o s ,
restaurantes, lanchonetes,
c o n c e s s i o n á r i a s
de carros e motos, lojas
de auto e motos peças,
r o u p a s ,
e l e t r o d o m é s t i c o s ,
calçados, materiais de
c o n s t r u ç ã o ,
equipamentos elétrico,
casas de tintas, empresas

de limpeza, logística,
comunicação, escritórios
de contabilidade, escolas
particulares e afins.Serão
disputadas as
modalidades Futebol
Society, Futsal, Tênis de
Mesa, Tênis de Quadra,
Voleibol de Quarteto,
Truco e Badminton.
Inscrições até o dia 11 de
o u t u b r o . R e u n i ã o
técnica: 11 de outubro,
às 19h30Obrigatória a
presença de um
representante de cada
empresa para tratar de
assuntos relacionados ao
regulamento, tabela dos
jogos e inscrição de
jogadores.

Sesc Taubaté
promove copa
do comércio e

serviços

Acesse:
www.agazetadosmunicipios.com


