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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 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 Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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Miscelânia
Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refrescante,
depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os músculos e previne
câimbra, além de combater o estresse e o desgaste físico. A forma mais recomendada
de consumo o açaí é em vitaminas. Pode ser com banana e laranja, com morangos
picados, com melancia e mel, ou com guaraná. Em todas essas vitaminas, o ideal é
adicionar água e bater no liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou
mel e nunca guarde a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.

O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existem. Além de antioxidante, o kiwi é
rico em folatos, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém, para aproveitar todos
esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é descascada. As
propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, estimula o
funcionamento do intestino e do estômago e, assim, melhora a prisão de ventre.
Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não
existem contraindicações para a fruta.

Desde quando começou a ser praticado, na década de 1930, o futebol feminino
tem grandes dificuldades para conseguir se estabilizar. Prova disso é a proibição
que durou 39 anos. Entre 1941 a 1980, qualquer mulher que fosse vista jogando
futebol estaria cometendo um crime. A alegação do governo e médicos era que as
mulheres são muito frágeis para praticar esse esporte e podem perder sua
feminilidade e até a capacidade reprodutora. Esse absurdo foi desmentido décadas
depois, mas mesmo assim, o preconceito ainda existe. Até mesmo os meios de
comunicação são preconceituosos, pois dão pouco valor ao futebol feminino. Aos
poucos, o preconceito está acabando, mas ainda estamos muito longe da igualdade
ideal

Humor

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho re respondeu:
- Regime titia!

Mensagens

Baú da vida

Para um inimigo... Perdão.
Para um oponente... Tolerância.
Para um amigo... Lealdade
Para um cliente... Serviço.
Para tudo... Caridade.
Para uma criança... Bons exemplos.
Para você... Respeito.
Para Deus... Oração.

Não percas a tua fé as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando,
segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha.
Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na Terra,
mas o que vem di 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. Eleva, pois, o teu olhar e caminha.
Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível
que a tempestade te amarfanhe e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição
ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro
dia.

Pensamentos

Não existe melhor travesseiro que uma consciência tranquila.
Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Quem pensa pouco erra muito.
É preciso viver, não apenas existir.
Elogie em público, mas critique em particular.
O inteligente se previne de tudo e o idiota reclama de tudo.
Uma casa sem livros é como uma casa sem portas e sem janelas.
O verdadeiro amor nunca acaba, quanto mais se dá, mais se tem.
A paciência e o tempo conseguem mais do que a força e a raiva.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
A amizade é um amor que nunca morre.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.
Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.
As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir nada.
A decisão é frequentemente a arte de ser cruel a tempo.
A decisão é uma forma de reagir.
Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria sem fazer-se.

www.agazetadosmunicipios.com

Especialistas divergem
sobre norma do governo

paulista que impede a
polícia de prestar

socorro
Especialistas ouvidos pela
Agência Brasil divergem
quanto à efetividade da
medida adotada pela
Secretaria de Segurança
Pública (SSP) de São Paulo
que impede, que policiais
prestem socorro a vítimas de
crimes ou de confronto com
a polícia. A medida tem
como objetivo, entre outros
propósitos, impedir a
descaracterização dos locais
em que os crimes
ocorreram.Para o coronel da
reserva da Polícia Militar
paulista José Vicente da Silva
Filho, consultor de segurança
e professor do Centro de
Altos Estudos de Segurança
da corporação, a medida
será eficaz para impedir a
manipulação da cena do
crime. “Com essa
regulamentação, os policiais,
em princípio, vão deixar de
fazer o transporte e, como
aspecto adicional, vai deixar
de existir a suspeita, que
recai eventualmente sobre
eles, de que estejam
transportando uma pessoa já
morta após um tiroteio para
desfazer as evidências de
cometimento de crime”,
declarou.O coronel
reformado destaca que a
preservação do local é
fundamental para a
elucidação dos crimes. “Não
importa se foi entre bandidos
ou entre policiais e bandidos.
O local tem que ser
preservado. A perícia, o
levantamento [da quantidade
de] cápsulas, a identificação
do sangue, a posição do
corpo para verificar posição
de tiro, a quantidade de tiro.
Tudo é importante para
enriquecer as evidências do
inquérito policial”,
ressaltou.O militar também
acredita que a solução é
apropriada porque permite o
transporte adequado das

vítimas. “O atendimento de
indivíduos em estado grave,
especialmente de pessoas
envolvidas em acidentes, já
é feito através de sistemas de
viaturas apropriadas, do
Samu [Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência] ou do Resgate do
Corpo de Bombeiros, que
são pessoas treinadas para
esse tipo de emergência”,
complementou.Já para o
professor da Escola de
Direito de São Paulo, da
Fundação Getulio Vargas, e
membro do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública,
Guaracy Mingardi, apesar
de a proposta ser positiva do
ponto de vista investigativo,
pode colocar em risco a
integridade das vítimas. “É
evidente por que fizeram
isso: porque existem policiais
que descaracterizam o local
do crime. Mas tem um
problema aí: e quando o
sujeito estiver vivo?”,
questiona. Ele acredita que
existem outras formas de
controlar a ação policial.Para
Mingardi, o mais importante
é o socorro à vítima, mas é
preciso garantir que o
policial envolvido não altere
as possíveis provas
presentes no local. “E para
isso existem alguns
controles. Tem que ter um
inquérito muito pesado
quando o sujeito já entra
morto no hospital, porque a
probabilidade de ele ter sido
levado morto já é muito
grande. Você retira o
cadáver para dizer que
socorreu e ao mesmo fazer
com que a perícia não possa
atuar lá”, sugere.Outra ação
que poderia impedir a ação
criminosa por parte de
policiais é o controle da
viatura por meio de
equipamentos de GPS,
segundo o pesquisador. “Se

o tiroteio foi tal hora, quanto
tempo levou para chegar ao
hospital? Meia hora? Então
é porque o sujeito pegou o
caminho mais comprido para
dar tempo de a vítima
morrer”, especula. Outra
forma seria o delegado da
região ir imediatamente ao
local para liberar o socorro
a ser feito por policiais. “Mas
teria que ser imediatamente”,
adverte.O professor avalia
que uma das principais
formas de impedir futuras
manipulações do local do
crime seria a efetiva punição
das pessoas que praticassem
esse ato. “Segundo o Código
Penal, o local do crime tem
que ser preservado. Se
descaracterizar, é crime. As
pessoas têm que ser punidas
por isso. É uma atitude que
tem que ser adotada pela
Polícia Militar. A
corregedoria tem que pegar
pesado nesses casos”,
defende.Mingardi destacou
ainda que essa prática está
sendo relatada nos casos
recentes de violência em São
Paulo, mas que não há
identificação dos
responsáveis. “Nos últimos
tempos, nós tivemos várias
denúncias de recolhimento
das cápsulas das balas por
parte dos policiais militares
ou por parte de alguém que
apareceu depois”,
declarou.Um desses casos foi
noticiado pela Agência Brasil
em novembro deste ano,
quando amigos de três
pessoas assassinadas no
Jardim Boa Vista, zona sul da
capital paulista,
denunciaram a omissão de
policiais militares no
momento do crime e a
posterior descaracterização
do local da
chacina por meio do
recolhimento das cápsulas de
bala.

Os preparativos para o
Carnaval 2013 “Caia na
Folia” estão a todo o vapor.
Nesta segunda-feira (14), a
Prefeitura de
Pindamonhangaba se reunirá
com os representantes dos
blocos carnavalescos que
pretendem participar da
programação deste ano.A
reunião será às 18 horas, no
Departamento de Turismo.
Os interessados em participar
devem ligar para o 3643-
1761 para mais
informações.Neste ano, a
programação terá shows,

matinês e trio elétrico
acompanhando os blocos
pelas ruas da cidade. Todos
os eventos serão gratuitos.O
VI Festival de Marchinhas
“Zé Sambinha”, que acontece
entre os dias 23 e 27 de
janeiro, será a primeira
atração carnavalesca da
programação, antecipando o
clima da Festa de Momo
para a cidade.O prefeito Vito
Ardito afirma que o Carnaval
2013 será uma festa para as
famílias de nossa cidade, com
muita segurança e alegria,
para pessoas de todas as

idades. “Este ano, nós
conseguimos enxugar o
orçamento do Carnaval em
50% mas sem perder a
qualidade, priorizando as
bandas de Pinda e mantendo
as tradições como as
m a r c h i n h a s ,
com o Juca Teles, e sem
esquecer de Moreira César,
que terá uma linda festa”,
a d i a n t o u .
A programação do Carnaval
2013 “Caia na Folia”
está sendo finalizada e será
d i v u l g a d a
 em breve.

Carnaval 2013:
Prefeitura se reúne com

representantes de
blocos

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
fazendo os estudos para a
construção de uma nova
ponte na estrada rural do
Monjolinho. Na última
semana, com as fortes
chuvas, a ponte não resistiu
e agora precisa ser

reconstruída.De acordo com
a secretaria de Obras, a
P r e f e i t u r a
 está fazendo todo o trabalho
ambiental para conseguir a
licença e executar a obra o
mais rápido possível. A nova
ponte será de concreto e
oferecerá mais segurança a

dezenas de famílias que
passam pelo local
d i a r i a m e n t e .
Pindamonhangaba é uma das
cidades da região com maior
número de
estradas rurais,
compreendendo mais de
700km de vias.

Ponte na estrada do
Monjolinho será

reconstruída
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da equipe de
Controle de Vetores da
Secretaria de Saúde, está
realizando um trabalho de
avaliação de infestação do
mosquito da dengue em
todos os bairros da
cidade. Foram sorteados
60 quarteirões, neles
todas as casas são
inspecionadas e são
verificados se há
criadouros, quantos são,
com água ou não, qual o
mais presente nas casas,
além de coletar larvas
para identificação em
laboratório.O objetivo
deste trabalho é verificar
qual o índice de
infestação da cidade e dar
diretrizes para os
trabalhos no verão e
outono, além de mostrar
em quais criadouros o

mosquito está mais
presente na cidade.”Nessa
época do ano, a população
deve aumentar a vigilância
pois, com as chuvas
intensas, os criadouros se
enchem de água e o ciclo
reprodutivo do mosquito
diminui para uma semana,
assim, temos muito mais
mosquitos no ambiente”,
destacou o coordenador
de Vigilância
Epidemiológica, Ricardo
da Costa
Manso. ”Lembrando que
o mosquito da dengue
prefere ficar no interior
das casas, principalmente
nas áreas mais
sombreadas e escondidas,
como atrás de armários,
de cortinas, embaixo da
cama, entre outras”,
informa ele.A equipe
aconselha a população
para que, se pernilongos

picando de manhã ou ao
entardecer, aplicar
inseticidas nos locais e,
no caso de sintomas
como: febre alta, dor de
cabeça forte e atrás dos
olhos, pequenas manchas
avermelhadas na pele, dor
no corpo e moleza,
procurar a unidade de
Saúde mais próxima de
sua residência e solicitar
o teste rápido para
dengue.”A equipe de
Controle de Vetores faz
com que todos os casos
de dengue
sejam prioridade e,
quanto mais rápido
formos avisados, maior é
a possibilidade de
interrompermos a
t r a n s m i s s ã o
 de dengue nas
proximidades da casa do
p a c i e n t e ” ,
 finaliza o coordenador.

Prefeitura de
Pindamonhangaba conta

com a população para
evitar a dengue

wwww.tremembeonline.com.br

Leia e Anuncie
Contato: 12- 3672-2257

Para você que ainda não fez
a inscrição, fique atento.
Nova oportunidade!A
Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, através da
Secretaria Municipal de
Educação, em parceria com
o Centro Universitário
Hermínio Ometto -
UNIARARAS, trazem para
o município dois cursos de
Graduação.Os cursos
oferecidos, que são
Administração e Pedagogia,
tem duração de 4 anos e
serão ministrados na
E.M.E.F. Coronel Ribeiro da
Luz, onde as aulas iniciam-se

no dia 04/02/2013.O valor
da mensalidade é de R$
329,00 para pagamento até
o dia 10 de cada mês. O valor
da matrícula é de R$
100,00.Os alunos assistirão
às aulas pela TV e terão
comunicação direta online
aos professores, com dois
c o m p u t a d o r e s
disponibilizados para este fim
na sala de aula. Um tutor
estará presente diariamente
na sala de aula com os alunos
para esclarecimento de
dúvidas e orientação dos
trabalhos e atividades.As
inscrições se estenderam até

o dia 15/01/2013 no site da
UNIARARAS (http://
www.uniararas.br/ead/) e a
prova para bolsas acontece
dia 17/01. Para concorrer às
bolsas o candidato deve
realizar a inscrição;Fiquem
atentos às datas. Para
maiores informações entrar
em contato com a Secretaria
de Educação: Av. Sebastião
de Mello Mendes, 511 –
Jardim Santa Terezinha (sede
do Paço Municipal) ou pelo
telefone: (12) 3971-6110.
Falar com Michel. Não
percam esta oportunidade.
Aprender é crescer! 

São Bento do Sapucaí
recebe cursos de

Graduação  e estende
data de inscrição

 A Prefeitura de São
Bento do Sapucaí, através
da Secretaria de Esportes,
traz para o município o
XV Campeonato de Férias
de Verão de Futsal.O
Campeonato, que
acontece na Quadra

Poliesportiva do Centro
de Lazer do Trabalhador,
tem previsão de início
para 11/01 e previsão de
encerramento para 01/
02.Três categorias
participam do evento,
sendo elas: Regional,

Municipal e Veterano
(acima de 40 anos).A
entrada é gratuita e os
jogos acontecem a partir
das 19h,
 de segunda a sexta-
feira.Todos estão
convidados. Participem!

São Bento do Sapucaí
XV Campeonato de

Férias de Verão
 de Futsal

Exposição “SP, 1932: 80
anos do Movimento
Constitucionalista” fica
em cartaz até dia 13,em
JacareíO Sistema
Estadual de Museus
(SISEM-SP), em parceria
com o Museu da
Imigração – instituição da
Secretaria de Estado da
Cultura –, realiza até 13
de janeiro a exposição
“SP, 1932: 80 anos do
M o v i m e n t o
Constitucionalista” no
Museu de Antropologia
do Vale do Paraíba, em
Jacareí. Com duas
mostras virtuais,
produzidas com apoio da
Secretaria da Casa Civil,
através do Arquivo
Público do Estado de São
Paulo, o trabalho celebra

o Movimento
Constitucionalista de
1932.A exposição
contextualiza como a
insatisfação paulista pela
perda de sua autonomia se
transformou em um dos
maiores movimentos
armados da história do
Brasil, envolvendo mais
de 200 mil homens. Por
meio de fotografias,
vídeo e objetos
selecionados da região de
Jacareí, a mostra percorre
um período de quatro
anos, iniciado ainda em
1930, com a formação do
Governo Provisório e as
m e d i d a s
intervencionistas de
Getúlio Vargas.
O Museu de Antropologia
do Vale do Paraíba está

localizado na Rua XV de
novembro, nº 143, no
centro de Jacareí. O
horário de visitação é de
terça a sexta-feira, das 9h
às 17h, sábados,
domingos e feriados, das
11h às 17h, com entrada
f r a n c a .
ServiçoExposição “SP,
1932: 80 anos do
M o v i m e n t o
Constitucionalista”Data:
até 13/1/2013Local:
Museu de Antropologia
do Vale do Paraíba (Rua
XV de novembro, 143,
J a c a r e í / S P )
Visitação: de terça à
sexta-feira, das 9h às 17h.
Sábados, domingos e
f e r i a d o s ,
 das 11h às 17h Entrada:
gratuita

Últimos dias para
conferir exposição sobre

os 80 anos do
Movimento

Constitucionalista

O Sesc Taubaté realiza em
janeiro diversas atividades
digitais, que acontecem no
Espaço Internet Livre e são
gratuitas, basta fazer
inscrição.Programação
Projeções Ruidosas VIII:
Cultura do Remix e
Economia Criativa No mês
de janeiro, Projeções
Ruidosas vai apresentar
documentários livres que
abordam as novas formas de
produzir e disseminar
conteúdos culturais na
atualidade e que abrangem
desde as táticas de
distribuição de músicas entre
os camelôs dos grupos de

Tecnobrega, do Pará, até a
institucionalização de
partidos políticos a favor do
livre compartilhamento de
arquivos como o Partido
Pirata.Terças, das 15h às
21h.Soundcities - Os Sons
de TaubatéO Soundcities é o
primeiro banco de
mapeamento sonoro online
aberto que abriga centenas
de sons de todos do mundo.
Traga sua gravação de
qualquer canto da cidade e
aproveite para colocaros
sonos de Taubaté no
mapa.Dia 19, às
10h.Recordar é Viver
Caminha fotográfica para

aplicação das técnicas de
enquadramento que aliam o
passado e o presente em uma
mesma composição. Para
participar da caminhada basta
ter qualquer câmera
fotográfica (celular,
cybershots e etc).Dia 20, às
1 4 h .
ILan/TeeworldsTeeworlds é
um game multiplayer de
código aberto em tempo real
que simula um combate entre
p e r s o n a g e n s
 animados, disponível
gratuitamente e que pode ser
jogado em rede.
Dias 24 e 31,
das 15h30 .

Caminhada fotográfica é
destaque da

programação digital do
Sesc Taubaté

Em quatro estados
brasileiros, 26.486 detentos
foram beneficiados com o
saidão, a saída temporária de
Final de Ano. Desse grupo,
1.571 não retornaram aos
presídios do Distrito Federal,
Rio de Janeiro, São Paulo e
Espírito Santo. Segundo o
conselheiro do Conselho

Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, Davi
Tangerino, do total de presos
beneficiados, em todo o país,
“apenas 5% não retornam.”
No Distrito Federal, 1.034
presos ganharam sete dias
para comemorar o Natal e o
Ano-Novo com a família. Até
agora, 11 deles não

retornaram ao presídio na
data marcada. No Rio de
Janeiro, 1.036 foram
liberados e 18 permanecem
foragidos. Em São Paulo,
foram 22.848 beneficiados e
1.478 fugiram. No Esprito
Santo, 64 presos não
voltaram de um total de
1.568.

Mais de 1.500 presos
não voltam do saidão de
Final de Ano em quatro

estados

Os ministérios da Fazenda e
da Previdência Social
publicaram ontem, dia 9, no
Diário Oficial da União o
reajuste de 6,15% dos
benefícios do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) maiores do que um

salário mínimo. O aumento
foi definido com base em uma
previsão do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) e vale desde 1º de
janeiro. O reajuste de quem
ganha mais que o mínimo terá
impacto líquido de cerca de

R$ 9,1 bilhões, de acordo
com o Ministério da
Previdência Social. O
aumento dos benefícios de
até um salário mínimo, que
ficou em 9%, custará R$ 10,7
bilhões a mais, atingindo 20
milhões de segurados.

Governo publica
reajuste de 6,15% para

benefícios do INSS
maiores que o salário

mínimo

A produção industrial
cresceu em oito dos 14
locais pesquisados pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e
Estatística (IBGE) de

outubro para novembro
de 2012. O principal
destaque ficou com a
Região Nordeste, que
teve crescimento de 4,2%
no período, segundo

dados da
Pesquisa Industrial
Mensal – Produção Física
R e g i o n a l ,
 divulgada ontem,
dia 9.

Apesar da queda
nacional, produção

industrial cresce em oito
locais pesquisados pelo

IBGE

A Fibria reforça seu
compromisso com a
r e s p o n s a b i l i d a d e
socioambiental ao
participar de duas
iniciativas relacionadas a
práticas sustentáveis.
Pelo quarto ano
consecutivo, a companhia
foi selecionada para
integrar o Índice de
S u s t e n t a b i l i d a d e
Empresarial (ISE) da
BM&FBovespa. A Fibria
também passou a fazer
parte, como membro
internacional, do
conselho do Programme
for the Endoresement of
Forest Certification
(PEFC, ou Programa para

o Endosso da
Certificação Florestal).A
seleção das empresas
participantes do ISE é
feita em parceria entre a
BM&FBovespa e o
Centro de Estudos em
Sustentabilidade (GVCes)
da Fundação Getúlio
Vargas (FGV-EAESP). A
avaliação baseia-se no
equilíbrio entre
crescimento econômico,
responsabilidade social e
desempenho ambiental. A
oitava carteira do índice,
que entrou em vigor a
partir do dia 7 de janeiro
de 2013, é composta por
37 companhias, de 16
setores, que apresentam

alto grau de
comprometimento com
práticas de
sustentabilidade e
governança corporativa.Já
o PEFC é a maior
organização não
governamental do mundo
a promover a gestão
florestal sustentável por
meio de certificação
florestal, contando com
mais de 240 milhões de
hectares de florestas
certificadas. Ari Borg,
 gerente-geral comercial
na Europa da Fibria,
representou a empresa no
evento que oficializou a
entrada da companhia no
conselho do PEFC.

Fibria integra Índice de
Sustentabilidade
Empresarial da

BM&FBovespa pelo
quarto ano consecutivo

O Sesc Taubaté realiza no dia
16, às 20h, palestra que
apresentará orientações
sobre a manutenção da saúde
bucal, destacando a
consequente melhoria da
qualidade de vida, a partir
dos cuidados com a boca.A
palestra faz parte do
calendário do Programa de
Saúde e Prevenção Bucal e
é atividade obrigatória para
aqueles que desejam

atendimento na clínica
odontológica do Sesc. A
distribuição de vagas ocorre
durante as palestras.O
Programa é destinado aos
trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo,
assim como seus
dependentes, matriculados
no Sesc. Para participar é
necessário possuir o cartão
de matrícula na categoria
comerciário do Sesc

a t u a l i z a d o .
 A senha distribuída é
individual e utilizada para
agendar a primeira consulta
do tratamento,
 na qual é feito o
orçamento.Programa de
Saúde e Prevenção BucalDia
1 6 ,
 quarta, às 20h.
Distribuição de vagas para os
períodos da manhã, da tarde
e da noite.

Taubaté: Saúde bucal é
tema de palestra no

SESC

As cidades do interior do
São Paulo, o estado do Rio
e o Espírito Santo adotarão
o nono dígito para telefonia
celular a partir do segundo
semestre deste ano. Para o
interior de São Paulo, a
mudança passa a valer a
partir do dia 25 de agosto.
No Rio e no Espírito Santo,
o uso do nono dígito começa
no dia 27 de outubro. A partir
dessas datas, os usuários
devem incluir o dígito 9 no

início do número do celular.A
Agência Nacional de
T e l e c o m u n i c a ç õ e s
estabeleceu prazo limite para
a implementação do nono
dígito. Para São Paulo, a data
limite é 31 de dezembro de
2013 e, para o Rio de Janeiro
e Espírito Santo, 31 de
janeiro de 2014. Após a
adoção do novo número, as
ligações com oito dígitos
serão interceptadas e o
usuário ouvirá mensagens

com orientações sobre a nova
forma de discagem.A medida
padroniza o plano de
numeração da telefonia
celular em todo o Brasil e
amplia os recursos de
numeração em cada área.
No ano passado, a mudança
foi implementada nos
celulares da área 11, em São
Paulo. A previsão da agência
reguladora é que até o final
de 2016 o nono dígito esteja
implantado em todo o país.

Indicada aos prêmios Shell e
APCA 2011, “Um Dia Ouvi
a Lua” será apresentada no
domingo, dia 13, com
entrada franca, por meio de
projeto de circulação da
Funarte.Inspirada em três
canções gravadas pela
famosa dupla caipira Tonico
& Tinoco e recriando-as do
ponto de vista feminino, “Um
Dia Ouvi a Lua”, de Luís
Alberto de Abreu, será
encenada no próximo
domingo, dia 13, às 20h30,
no Espaço Cultural Pés no
Chão em Ilhabela (rua
Macapá, 72). A
apresentação tem entrada
franca e faz parte do Prêmio
Myriam Muniz de
Circulação, concedido no
ano passado pela Fundação
Nacional das Artes (Funarte),
do Ministério da
Cultura.Com direção de
Eduardo Moreira, do grupo
mineiro Galpão, a montagem
conquistou o Prêmio
Cooperativa Paulista de
Teatro (CPT) 2010 de
Melhor Espetáculo do
Interior de São Paulo, e em
2011, recebeu as seguintes
indicações: Prêmio
Associação Paulista de
Críticos de Arte (APCA), de
melhor dramaturgia para Luís
Alberto de Abreu; Prêmio

Shell de melhor direção
musical e Prêmio CPT de
melhor projeto sonoro,
ambos para Beto
Quadros.Produzido pela Cia
Teatro da Cidade, de São
José dos Campos, que
completa 23 anos de
existência nesse ano, o
espetáculo estreou no Sesc
São José dos Campos, em
março de 2010 e fez
temporada em São Paulo em
2011.Escrita especialmente
para o grupo pelo
dramaturgo Luís Alberto de
Abreu que, entre outros
trabalhos, foi o autor do
roteiro adaptado da
minissérie “Hoje é Dia de
Maria”, da TV Globo, o
espetáculo é resultado de
cenas criadas por meio de
processo colaborativo entre
dramaturgia, direção e atores
e de pesquisas do universo
caipira brasileiro.Inspirada
nas canções Adeus, Morena,
Adeus (Piraci/Luiz Alex),
Cabocla Tereza (João
Pacífico/Raul Torres) e Rio
Pequeno (Tonico/João
Merlini), gravadas por Tonico
& Tinoco, a peça revela três
diferentes mulheres que
invertem os valores machistas
das narrativas dessas
composições, conhecidas do
cancioneiro popular

brasileiro, recriando-as do
ponto de vista feminino.Por
meio do projeto de
Circulação da Funarte, a
peça já percorreu as cidades
de Belo Horizonte, Pouso
Alegre e Paraisopolis, em
Minas Gerais, Barra Mansa,
no Rio de Janeiro, e
Paraibuna, Franca e Ribeirão
Preto, em São Paulo.Grupo
- Criada em 1990, a Cia
Teatro da Cidade já produziu
18 espetáculos e percorreu
diversas cidades do país e do
exterior e conquistou mais de
80 prêmios em festivais e
mostras de teatro no Brasil.
Atualmente, além de “Um Dia
Ouvi a Lua”, o grupo mantêm
em seu repertório as peças
“Toda Nudez Será
Castigada”, de Nelson
Rodrigues, e “Almas Abaixo
de Zero”, sobre a vida e obra
do autor russo Anton
Tchekhov (1860-1904), com
dramaturgia de Samir
Y a z b e k .
Serviço: Um Dia Ouvi a Lua,
de Luís Alberto de Abreu
Ilhabela Dia: 13 de janeiro
H o r á r i o :
 20h30 Ingressos: Entrada
Franca Local: Espaço
Cultural Pés no Chão – rua
M a c a p á ,
 72. Informações: (12) 3896
6727 3895 8104

Ilhabela: Cia Teatro da
Cidade leva peça teatral
ao Espaço Pés no Chão

Marcada data para
adoção do número de

celular com nove dígitos


