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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.

Uma das atrações que pode
ser contemplada é o Museu
Felícia Leirner, aberto ao
público desde 1979,
localizado numa área de 350
mil m2 de mata nativa, reúne
o acervo de 84 obras da
escultora, sendo o primeiro a
céu aberto no Brasil; a opção
ideal para que busca um
passeio cultural nas
montanhas.O público poderá
conferir as diversas fases
desta artista considerada um
dos ícones da escultura
brasileira contemporânea,
fazendo um passeio
cronológico indo da
Figurativa (1950-58), A
Caminho da Abstração
(195861), Abstrata (1963-
65), Orgânica (1966-70) e
Recortes na Paisagem
(1980-82), imortalizadas em
cobre, granito e cimento
branco, além de réplicas de
peças expostas em outros
países, que foram doadas
pela escultora ao governo do
Estado de São Paulo, em
1978.As obras estão
expostas em bosques,
alamedas e jardins o que faz
com que haja uma integração
entre a natureza e as peças,
instigando o público a se
questione “quem afinal
complementa quem, neste
cenário?”E para facilitar essa
interação, durante os dias de
sol a beleza local faz a sua
parte e a noite além do brilho
do luar, que parece
contemplar as esculturas,
focos de luzes iluminam-nas,
aumentando ainda mais o seu
esplendor.Neste cenário, o
Museu Felícia Leirner divide
o seu espaço com outra
atração cultural da estância:
Auditório Cláudio Santoro, o
principal palco do Festival
Internacional de Inverno de
Campos do Jordão; que
também privilegia o relevo e
a natureza local, numa
construção moderna e que
reúne grandes atrações
artísticas e culturais na
cidade.Felícia Leirner
(1904 - 1996): Nascida em
Varsóvia, na Polônia, Felícia
Leirner veio para o Brasil no
período de após a Primeira

Guerra Mundial, deixando
para trás o sonho de cantora
lírica, devido a represália por
sua etnia e religião, casando-
se com Isar Leirner.Porém,
os seus primeiros anos no
Brasil, Felícia dedicou aos
afazeres do lar e cuidar dos
3 filhos, Adolfo, Giselda e
Nelson; enquanto Isai
começa a progredir com sua
fábrica na garagem na Ribeiro
de Lima, em São Paulo, com
os melhores mostruários e
artigos de lã de ótima
qualidade.Mas foi no final
dos anos 40, que o sonho de
menina é interrompido, após
Felícia ser acometida por
uma doença que a leva a
intervenção cirúrgica,
encerrando o desejo de
prosseguir na carreira de
cantora lírica, já que estudara
música e canto e havia
integrado, como soprano, o
coro da Ópera de
Varsóvia.Porém em 1946,
com sua filha Giselda resolveu
encarar as aulas de desenho
e pintura com Yolanda
Mohalyi. E foi através de
Yolanda que conheceu
Elisabeth Nobling, uma
escultora que trabalhava com
cerâmica, foi o seu novo
despertar para o universo das
artes.E foi Elizabeth indicou
a sua discípula a Victor
Brecheret, que ao primeiro
momento recusou a nova
escultora por acreditar que a
arte de esculpir não era para
as mulheres, sendo vencido
e tendo a participação de
Felícia na conclusão do
Monumento às Bandeiras, na
Praça do Ibirapuera, em São
Paulo.Felícia Leirner a cada
instante se encantava mais
pela arte de esculpir,
procurando materiais sobre a
arte, visitando obras e
exposições sobre o assunto
e em 1953, se achou
capacitada a enfrentar os
júris da Bienal de Arte.
Participando das edições de
1955, 59, 61, 63, 65, 67 e
73.  Em 1955, ganhou o
prêmio dado aos melhores
escultores do Brasil, em 65
teve uma sala com suas obras
e em 67 e 73, apresentou

obras de grande porte. Em
paralelo a essa trajetória nas
Bienais, ela realizou
importantes exposições
individuais nos Museus de
Arte Moderna de São Paulo
e do Rio de Janeiro.Em
1958, Isai cria a Galeria das
Folhas, uma galeria de artes,
que se tornou o ambiente para
receber exposições de nome
como Flexor, Djanira e
Felícia, e coletivas,
conferências e mesas
redondas; ações que
duraram até 1962, quando
falece o marido de
Felícia.Mas foi em 1965,
ainda abalada com a morte
de seu marido e querendo
sair um pouco do centro da
badalação cultural da capital
paulista, que Felícia Leirner
se muda para Campos do
Jordão, onde a escultora
começa a produzir suas
peças que estão mais ligadas
a natureza e seus seres, como
os pássaros.Foi neste mesmo
período que a artista doa suas
obras ao Estado e com a
criação do museu em 1979,
ainda produziu suas últimas
peças em 1982, quando
resolveu se dedicar aos
outros prazeres como bordar,
fazer tapetes, escrever e
desenhar. Dessa forma, a
escultora polonesa influente
na cultura brasileira marcou
para sempre seu nome na
história de Campos do
Jordão, onde como sonho de
menina em ser uma
camponesa pode respirar a
liberdade e a beleza dos
pássaros.Algumas peças da
escultora estão expostas em
Paris, Amsterdam, Roma,
Londres, Belgrado e Telaviv,
porém Felícia sempre fez
tiragens de suas esculturas em
bronze, ficaram no Brasil
réplicas destas peças e
presentes no museu em
Campos do Jordão.O Museu
Felícia Leirner está localizada
na Av.
 Dr. Arrobas Martins, 1880
– Alto da Boa Vista, aberto
de terça a domingo e
f e r i a d o s ,
das 9h às 18h, com entrada
franca.

Campos do Jordã:
Museu Felícia Leirner

alia arte e natureza nas
montanhas

www.agazetadosmunicipios.com

Tremembé:
CONVOCAÇÃO AOS

BLOCOS DE CARNAVAL
DE TREMEMBÉ

A Secretaria de Cultura,
Turismo e Esportes de
Tremembé convoca a
todos os blocos da

cidade para comparecer a
prefeitura, afim de
oficializar as datas
e horários dos desfiles de

2013. O ofício para
recolhimento de verba
será recebido até o dia 16/
01/13. 

Iniciou-se a instalação da
energia elétrica para os
moradores do CDHU/
Vera Cruz em Tremembé,
a empresa Bandeirantes
começou logo cedo o
trabalho e o processo já
esta em ritmo acelerado,
o acordo foi feito com o
prefeito Marcelo Vaqueli
antes mesmo de assumir
a prefeitura. Em meio a
muitas reclamações dos

moradores sobre
infiltrações, falta de
acabamento, buracos na
parede, corrimãos não
instalados e um total
d e s c a s o
em que os moradores
estão sendo obrigados a
passar. Essas casas foram
entregues em dezembro
de 2012 em condições
precárias e agora a nova
gestão luta para resolver

os muitos problemas
deixados. A prefeitura
municipal de Tremembé
já está em processo final
de acordo com a
Sabesp para uma melhoria
na infraestrutura aos
moradores do CDHU/
Vera Cruz,
 visando uma qualidade de
vida melhor
para todos que ali
residem.

Tremembé: LUZ CHEGA
AO CDHU DO VERA

CRUZ

Tremembé está cheio de
novidades para o carnaval
de 2013, além dos
inúmeros blocos de nossa
cidade também irão
desfilar os famosos
blocos de São Luiz do
Paraitinga. O Bloco do
Barbosa saíra no dia 10/

02 (domingo), outro
bloco que também estará
por aqui é o Bloco da
Maricota que desfilará no
dia 11/02 (segunda feira)
e para fechar o carnaval
com chave de ouro, o
Bloco Juca Teles terá sua
apresentação marcada

para o dia 12/02 (terça
feira). Os desfiles terão
início a partir das 15 horas
e percorrerão um
percurso pelas principais
ruas da cidade. Aguardem,
logo teremos mais
novidades sobre o Novo
Carnaval de Tremembé.

NOVO CARNAVAL DE
TREMEMBÉ 2013

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
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Leia e Anuncie
Contato: 12-3672-2257

A Biblioteca Municipal
Prof. Harry Mauritz
Lewin, em parceria com a
Academia de Letras de
Campos do Jordão e AME
Campos, promove entre
os dias 17 de janeiro a 22
de fevereiro, a II
Exposição de Escritores
de Campos do Jordão.O
evento aberto a todo o
público, visa apresentar à
população local e
visitantes, como Campos
do Jordão sempre foi
atraente aos olhos dos

escritores, nascidos ou
vindos para cá, aonde
encontram inspiração
para começar ou iniciar as
suas obras.Durante os 36
dias da exposição, cerca
de vinte autores serão
apresentados em painéis
contendo parte da
biografia e trechos de
suas obras. Na ocasião,
livros dos autores
expostos estarão à venda
por preços especiais.A
abertura acontece no dia
1 7 / 0 1 ,

 a partir das 19h, com
entrada franca. E ficará
aberta, no horário de
funcionamento da
Biblioteca Municipal, de
2ª a 6ª feira, das 09 às 17
horas. Informações na
Secretaria Municipal de
Cultura pelo telefone
(12) 3664-3524.A
Biblioteca Municipal
P r o f .
Harry Mauritz Lewin fica
na Rua Dr. Altino Arantes,
80 – Abernéssia – Tel:
(12) 3664-2992.

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.

Marcada data para
adoção do número de

celular com nove dígitos

Campos do Jordão:
Biblioteca Municipal
reúne escritores da

cidade em exposição

Festival de Marchinhas
abre o Carnaval 2013 em

Pinda
As festividades de Momo
terão início em
Pindamonhangaba no dia 23
de janeiro, com o VI Festival
de Marchinhas “Zé
Sambinha”. O evento será
realizado entre os dias 23 e
27 de janeiro, na Praça
Padre João Faria de Fialho,
largo do Quartel.Nos dias 23
e 24, os candidatos irão
ensaiar. As apresentações
ocorrem nos dias 25 e 26, a
partir das 20 horas.O Festival
de Marchinhas premiará os
destaques com troféu e

premiação em dinheiro. Os
vencedores serão escolhidos
por uma comissão julgadora
formada por sete membros,
entre júri técnico e júri
artístico.De acordo com
informações do
Departamento de Cultura da
Prefeitura, que está
organizando o evento, o
candidato que conquistar o 1º
lugar será agraciado com o
troféu “Alarico Corrêa
Leite”, o 2º receberá o troféu
“Zé Sambinha” – José de
Assis Alvarenga, o 3º com

levará o troféu Celso
Guimarães e o 4º ganhará o
trófeu Maestro Arthur dos
Santos.As obras
selecionadas para este
evento são de compositores
de Pindamonhangaba,
Taubaté e Ubatuba. Quem
passar pela praça poderá
conferir canções como
“Rainha Nhá Nhá”, “Jogo de
Azar”, “Marcha da Escada”,
“Marcha do Zé Sambinha”,
“Cabeça Virada”, entre
outras, e brincar de carnaval
até o “Fim do Mundo”.

O Sesc Taubaté apresenta nos
dias 12 e 13, às 11h, o
espetáculo As Mulheres do
Sol e o Balão, com Cia. Base.
A peça aérea e dinâmica é
composta por números de
dança vertical, circo, teatro e
esportes.No espetáculo,
bailarinas superam os limites
da gravidade, voando em
cordas de um balão a 20
metros de altura, por meio de
tecidos, liras, cabos e cordas
elásticas que expandem o
movimento até o limite do
corpo, criando formas
geométricas e desenhos em
pleno ar.A apresentação

homenageia a espanhola
Maria Ainda, primeira mulher
a voar de balão no Brasil, em
1909, na cidade de Curitiba.A
atividade integra o projeto
Sesc Verão 2013 que tem
como objetivo promover a
prática inclusiva e prazerosa
do esporte e da atividade
física entre todas as pessoas
e em diferentes espaços.
Despertar os olhares para os
diversos espaços da cidade –
Sesc, clubes, parques, praças,
rua – e a apropriação
enquanto possibilidade de
prática de esportes e
atividades físicas,

incentivando para que
escolham uma atividade,
formem grupos para praticar
e encontrem o seu lugar. A
programação contempla
diversas práticas,
demonstrações e
competições, promovendo o
lazer, a participação, a
i n c l u s ã o ,
o exercício pleno da cidadania
e a busca de uma melhor
qualidade de
 vida.Serviço
As Mulheres do Sol e o Balão
Dias 12 e 13, sábado e
d o m i n g o ,
às 11h. Grátis.

Dança, circo e balonismo nas
alturas no Sesc Taubaté

Carnês do IPTU serão
entregues na casa do

contribuinte
Os moradores de Taubaté
receberão os carnês do
IPTU nas residências, antes
da data do primeiro
vencimento, previsto para 19
de fevereiro. Os que por
algum motivo não receberem
até o dia, podem solicitar 2ª
via do carnê pessoalmente no
Setor de Arrecadação da

Prefeitura ou ainda pelo
site.O pagamento realizado
até o primeiro vencimento
(19/02/13) terá desconto de
10% e para quem pagar até
o segundo vencimento terá
5% de desconto.O reajuste
deste ano será de 5,98%,
conforme inflação do
período.O munícipe que

estiver com dívida referente
ao ano de 2012 ou outros
anos pode pagar
normalmente o imposto de
2 0 1 3 ,
e negociar as dívidas no Setor
de Arrecadação, pois
dependendo do valor o
parcelamento pode
acontecer em até 60 vezes.

Unitau oferece cursos de
curta duração no período

de férias
A Unitau está com
inscrições abertas para
sete cursos de curta
duração, que abordam
temas de áreas como
construção civil e
administração de
empresas.Os cursos têm
duração média de duas
semanas e acontecem,
em diferentes datas, no
período de 14 de janeiro
a 5 de fevereiro, que
coincide com as férias
escolares. A proposta da
Unitau é permitir que
alunos interessados em
adquirir ou aperfeiçoar
conhecimentos possam
aproveitar o período sem

aulas para realizar as
atividades – que são
abertas aos interessados
em geral, com a
exigência de que o
estudante deve ter, no
mínimo, o segundo grau
completo.Há vagas para
os cursos de Auditor
Interno da Qualidade,
Fundamentos da
Construção Enxuta,
Fundamentos da
Logística Lean,
Fundamentos de Lean
Helthcare, Lean
Manufacturing, Sistema
de Gestão Industrial
(SGI) e Logística
R e v e r s a .

As aulas acontecem das
19h às 22h30.As
inscrições são realizadas
no site da EPTS
(Empresa de Pesquisa,
Tecnologia e Serviços da
Universidade de
Taubaté), que é o
w w w . e p t s .
com.br, ou na Secretaria
dos Cursos, localizada
na Avenida 9 de Julho,
199, no Centro
.Mais informações sobre
os cursos
podem ser obtidas no
site da Unitau
( w w w . u n i t a u . b r )
e no telefone
(12) 3625-4210.

ANS suspende venda de
225 planos de saúde

A partir da próxima
segunda-feira, dia 14,
225 planos de saúde
administrados por 28
operadoras estarão
proibidos de ser
comercializados em todo

o Brasil. De acordo com
a Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS), a decisão foi
tomada em razão do
descumprimento dos
prazos máximos fixados

para marcação de
consulta, exames e
cirurgias. A venda dos
planos ficará suspensa
até março, podendo ser
prorrogada em caso de
reincidência.

A Secretaria de Transportes
de Taubaté notificou a
empresa ABC Transportes
Coletivos e os 77
permissionários do
Transporte Complementar de
Taubaté (Tctau) para que
acabem com a redução de
tarifa ou promoções, já que
esta prática é proibida por
lei.O Tctau voltará a circular
com tarifa oficial de R$ 2,80
e a empresa deverá
suspender promoção de
passagem extra aos

usuários.A notificação
informa que “nos termos da
legislação aplicável, é
vedado aos exploradores
dos serviços de transporte na
cidade praticar, direta ou
indiretamente, a exemplo de
eventuais promoções, tarifa
de forma diferenciada da
estipulada em lei pelo Poder
Executivo Municipal”.Ainda
na notificação, a secretaria
informa que o cumprimento
deve ser imediato, sob as
penas da lei 4218 de 2008

que regulamenta o transporte
público.Após reunião com
representantes da Tctau,
foi exposto que parte dos
permissionários estava
cobrando R$ 2,50 ao invés
de 2,80 em protesto a uma
promoção oferecida pela
e m p r e s a ,
 que
oferecia aos que
c o m p r a s s e m
 10 passagens no cartão uma
passagem extra para utilizar
aos domingos.

Empresa de ônibus e
complementares

recebem notificação de
tarifa

A inadimplência de pessoas
físicas cresceu 15% em
2012, em relação ao ano
anterior, de acordo com
levantamento da empresa de
consultoria Serasa Experian.
Na comparação entre

dezembro do ano passado e
o mesmo mês em 2011,
houve crescimento de
14,2%. Durante o ano
passado, as dívidas não
bancárias (cartões de crédito,
financeiras, lojas e

prestadoras de serviços
como telefonia e
fornecimento de energia
elétrica e água) foram as
principais responsáveis pelo
aumento na inadimplência,
pois tiveram alta de 28,8%.

Inadimplência do
consumidor cresce 15%

em 2012, segundo
Serasa

A presidenta Dilma
Rousseff vetou integralmente
o Projeto de Lei 87/2011 que
previa o porte de arma,

mesmo fora de serviço, a
agentes e guardas prisionais,
a integrantes das escoltas de
presos e às guardas

portuárias. O veto foi
publicado no Diário Oficial
da União de ontem,
dia 10.

Dilma veta na íntegra
projeto sobre porte de

arma

Os trabalhadores da Novelis
atrasaram a entrada do turno
na manhã de ontem, quinta-
feira, dia 10. A paralisação,
de 30 minutos, protestou
contra a falta de funcionários,
bem como a falta de
condições de segurança e
também contra as práticas de
assédio moral.De acordo
com o coordenador do
Comitê Sindical da Novelis,
Odirley Romão Prado, em
quase todas as áreas da
empresa há funcionários
fazendo a função de dois ou

até três operadores.
“Recebemos denúncias de
trabalhadores fazendo
jornada além do permitido
por lei e até casos de
operadores sem poder fazer
a sua refeição, isso sem falar
nas gambiarras e nas
condições inseguras nas
áreas. Até goteira em área de
forno tem na Novelis, uma
empresa que fala tanto em
segurança, mas não
aplica.”Para o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba-CUT,

Renato Marcondes de
Oliveira, o “Mamão”, os
trabalhadores estão dando o
seu recado. “No final do ano
passado já fizemos atrasos de
turno pelo mesmo motivo e a
Novelis não está tomando
atitudes efetivas para garantir
a segurança. Os
trabalhadores exigem mais
comprometimento por parte
da empresa”
.A Novelis emprega cerca de
1 . 0 0 0
 trabalhadores na produção
de laminados a aço.

Trabalhadores da Novelis
atrasam turno contra falta de
segurança e assédio moral

O vereador João Vidal
(PSB) encaminhou ofício
pedindo ação urgente do
recém empossado
secretário de Serviços
Públicos, engenheiro
Emerson Kiogi Tanaka,
em relação ao lixão nos
bairros Jardim Garcez e
Parque São Luiz.No

documento, ele salientou
a situação de
vulnerabilidade em que se
encontram as famílias que
vivem no entorno destes
locais, que além dos
parasitas e o risco de
contágio de doenças,
ainda convivem com
alagamentos causados

pelo entupimento dos
bueiros pelo lixo, que
acaba escorrendo pelas
ruas em dias de chuva.
Juntamente com o ofício
foi encaminhada ao
secretário a foto do local
e a
 explicitação do problema
apresentado.

Taubaté: João Vidal
cobra da Prefeitura ação

contra lixão

Nos próximos dias 20 e 27 de
janeiro, o Sesc Taubaté
realizará um workshop de
Shantala, uma massagem
relaxante para bebês. A ação
acontecerá das 14h ás
17h.Comandado por Ana
Cláudia Abissamara de
Castro, a atividade aborda a
prática da massagem que é
milenar indiana e propõe uma
técnica natural de tocar e se
relacionar com o bebê.

 Através dessa massagem,
proporciona-se relaxamento,
bem-estar e fortalece-se o
vínculo afetivo entre mãe-pai-
criança. A Shantala traz
inúmeros benefícios como
prevenção de cólicas e gases,
melhoria nos padrões de sono,
o sistema imunitário e a
eliminação de tensões
corporais.Durante o
workshop será explicado como
realizar os movimentos

básicos da técnica, que propõe
toques leves, suaves e
compressões e alongamentos
para tocar a criança. O
workshop é gratuito e tem
vagas limitadas. Os
interessados devem realizar
as inscrições na Central de
Atendimento pelo (12) 3634-
4000.O Sesc Taubaté fica na
Av. Engenheiro Milton de
Alvarenga Peixoto - 1264,
Esplanada Santa Terezinha .

Workshop de
massagem para bebês
acontece em Taubaté

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Subprefeitura de Moreira
César, realizou serviços de
poda de árvores na praça do
Cisas (Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social)
e no canteiro central da
avenida Nova Pinda, entre o
Ipê I e o Ipê II.De acordo
com o Subprefeito de
Moreira César, Manoel

Pereira dos Santos, o Mané,
as ações foram importantes
para que as árvores ficassem
uniformes, principalmente na
avenida Nova Pinda. “A
copa de algumas plantas
estava muito grande e isso
prejudicava a visibilidade das
pessoas, principalmente dos
motoristas. Com a poda,
todos podem trafegar pela
avenida com mais segurança,

assim como andar na praça
do Cisas”, explicou.Mané
afirmou que a Subprefeitura
vai continuar percorrendo
áreas públicas do distrito
para efetuar podas em
á r v o r e s .
 “Há dois aspectos. O
primeiro deles é a segurança
da população; o outro é a
harmonia que este serviço
gera”.

Subprefeitura faz poda
de árvores no Cisas e
avenida Nova Pinda

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
intensificando os trabalhos de
limpeza e capina em diversos
pontos da cidade no início de
2013. Com o período de
chuvas, em várias praças e
canteiros centrais fica difícil
conter o crescimento da
grama e outras plantas. Para
isso, a equipe do DSM
(Departamento de Serviços
Municipais) está atuando em
muitos bairros.No último
sábado (5), o Cata-treco fez
limpeza no Castolira –

retirando materiais
indesejados e outros itens.
Esta semana está sendo feita
a limpeza na rotatória do
Mazzaropi e também o trecho
que o liga, pelo anel viário, até
a rotatória do João do Pulo
(na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso).O DSM
informou que o cronograma
de limpeza em execução
ainda inclui a praça do
Santana, uma praça na
extensão da rua Capitão
Vitório Basso – próximo a
uma drogaria, região em volta

do campo do Estrela
(Crispim), Parentes (Campos
M a i a ) .
De acordo com o
departamento, também há
serviços na avenida Manoel
César Ribeiro – nas
proximidades com a delegacia
da Polícia Militar e há previsão
para a região na SP-62
(Trecho Pinda-Moreira César
– vereador Abel Fabrício
Dias) nas proximidades e
e n t r a d a
 do bairro do
Morumbi.

PINDAMONHANGABA:
Prefeitura intensifica

limpeza em vários
pontos da cidade


