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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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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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Lojistas de Taubaté que
queiram trabalhar durante
o feriado prolongado de
Páscoa/ Sexta-Feira da
Paixão, e Segunda-Feira
de São Benedito devem
solicitar autorização.
Esse é o alerta do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista de Taubaté e
região).Segundo o
Sincovat, os
comerciantes devem
preencher um
requerimento, solicitando
a autorização para abrir a
loja e seguir algumas
cláusulas da Convenção
Coletiva. Caso o lojista
venha a abrir sem a devida
autorização, o
estabelecimento poderá
ser autuado em R$ 300,00
por empregado e ainda

enfrentar problemas
futuros com rescisões
trabalhistas. As empresas
poderão ser fiscalizadas
quanto ao cumprimento
das exigências constantes
ma convenção, por meio
dos Agentes Sindicais.”A
cláusula 49 prevê
pagamento de 100%,
uma folga
c o m p e n s a t ó r i a ,
pagamento de um valor
para a alimentação, ou
seja, existem requisitos
que serão acrescidos ao
salário dos empregados
que trabalharem nestas
datas. O não
cumprimento poderá
gerar algum débito no
futuro”, explica José
Reinaldo Martins,
advogado do Sindicato do

Comércio Varejista. Ele
alerta que os empresários
devem estar atentos à
c o n v e n ç ã o ,
especificamente a
cláusula 49, pois ela
impõe algumas
obrigações do
empregador para com o
e m p r e g a d o . O
requerimento pode ser
obtido na sede da entidade
- precisa ser assinado
pelo Sincovat, que
também encaminhará o
documento ao Sindicato
dos Empregados no
Comércio - ou pelo
site:www.sincovat.org.br.
Os dois sindicatos
comunicam que é essa a
garantia para o empresário
que queira trabalhar no
feriado.

Lojista deve solicitar
autorização para abrir no
feriado, alerta Sincovat

Montante pode ser usado na
compra de material e
pagamento de mão de obra;
81 municípios serão
contempladosO Banco do
Povo Paulista (BPP)
implantou o programa
habitacional Casa Paulista /
Microcrédito em mais duas
regiões do Estado: Sorocaba
e Vale do Paraíba. Ao todo,
81 cidades que contam com
agências do programa de
microcrédito gerenciado pela
Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho (SERT)
foram contempladas entre a
última terça-feira e no dia
20.As duas regiões se juntam
a São José do Rio Preto,
Presidente Prudente, Marília,
Araraquara, Bauru,
Araçatuba, Franca, Barretos,
Ribeirão Preto, Jaboticabal,
Campinas e Piracicaba.
Registro e Baixada Santista
anunciaram a linha de crédito
no sábado 23.Em ambas as
ocasiões, o secretário de
Estado do Emprego, Carlos
Ortiz, ressaltou a importância
dos prefeitos envolvidos para
que o trabalho do BPP possa
ser ampliado. Além disso, o
representante estadual
enfatizou a necessidade dos
municípios que não dispõem
do programa de microcrédito
passarem a contar com uma
agência do Banco para
beneficiar o desenvolvimento
econômico municipal.58
municípios contemplados em
SorocabaNa terça-feira (19),
a caravana do BPP
contemplou 58 municípios da
região de Sorocaba.
Estiveram presentes no
evento realizado na sede do
Sindicato dos Comerciários o
secretário de Estado do
Emprego, Carlos Ortiz, o
diretor-executivo do BPP,
Antonio Mendonça, o prefeito
de Sorocaba, Antonio Carlos
Panuzzio, o vereador Rodrigo
Manga, mais de 30 prefeitos,
entre outros representantes e
autoridades locais.”Além de
aquecer a economia local, o
valor emprestado a uma baixa
taxa de juros contribui para a
melhora na qualidade de vida
e autoestima”, afirmou Ortiz.
Na sequência, o secretário
estadual do Emprego ressaltou
que “100% dos recursos vêm
do Estado”. Por sua vez,
Panuzzio definiu o montante
concedido nas agências do
BPP como “um projeto
grandioso do Governo do
Estado de São Paulo.”Serão
atendidos os seguintes
municípios: Alambari,
Alumínio, Angatuba, Anhembi,
Apiaí, Araçariguama,

Araçoiaba da Serra, Arandu,
Avaré, Barra do Chapéu,
Bofete, Boituva, Botucatu,
Buri, Campina do Monte
Alegre, Capão Bonito, Capela
do Alto, Cerqueira César,
Cerquilho, Cesário Lange,
Conchas, Coronel Macedo,
Fartura, Guapiara, Ibiúna,
Iperó, Itaí, Itaoca,
Itapetininga, Itapeva,
Itaporanga, Itararé, Itatinga,
Itu, Laranjal Paulista,
Mairinque, Paranapanema,
Pereiras, Piedade, Pilar do
Sul, Piraju, Porangaba, Porto
Feliz, Ribeira, Ribeirão
Grande, Salto, Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sorocaba, Taguaí,
Tapiraí, Taquarituba,
Taquarivaí, Tatuí, Tejupá, Tietê
e Votorantim.Vale do Paraíba:
23 cidades contempladasO
anúncio oficial da Casa
Paulista Microcrédito na
região do Vale do Paraíba
ocorreu na manhã desta
quarta-feira (20), no Buffet
Joia. Quinze prefeitos
estiveram presentes no
evento de implantação que
beneficiou 23
municípios.Além de Ortiz e
Mendonça, estiveram
presentes o vice-prefeito de
Taubaté, Edson Aparecido, o
prefeitos de
Pindamonhangaba, Vito
Lerario, e Guaratinguetá,
Francisco Carlos, além de
Francisco de Assis, gerente
regional da CDHU, entre
outros representantes
municipais.Em seu discurso,
Ortiz exemplificou a quantia
que pode ser injetada na
economia local. “Se 10% dos
mutuários solicitarem o
empréstimo limite, podemos
afirmar que serão injetados
mais de R$ 15 milhões na
região”, destacou. Segundo a
CDHU, são 20 mil unidades
habitacionais na região.”O
programa de microcrédito da
SERT oferece empréstimos
que variam entre R$ 200 e R$
7,5 mil, que podem ser
divididos em até 36 parcelas.
A taxa de juros é de 0,5% ao
mês – a menor entre as
instituições financeiras do
país”, disse Mendonça.Serão
atendidos os seguintes
municípios: Aparecida,
Caçapava, Cachoeira
Paulista, Campos do Jordão,
Caraguatatuba, Cruzeiro,
Guaratinguetá, Ilhabela,
Jacareí, Lorena, Paraibuna,
Pindamonhangaba, Piquete,
Potim, Queluz, Roseira, Santa
Branca, São Bento do
Sapucaí, São José dos
Campos, São Luiz do
Paraitinga, São Sebastião,

Taubaté e Ubatuba.Mais
sobre a linha especial
concedida pelo
BPPDesenvolvido em
parceria com a Secretaria de
Estado da Habitação, o
programa é destinado aos
mutuários adimplentes da
Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional e Urbano
(CDHU), inclusive aqueles
que já quitaram o imóvel
(neste caso, é necessário que
o imóvel esteja em nome do
requisitante). São R$ 105
milhões disponíveis para todo
o Estado.O objetivo da ação
é oferecer empréstimos para
a realização de reforma,
ampliação ou adequação das
moradias. A verba pode ser
usada para a compra de
material de construção,
inclusive mão de obra, em até
50% do valor do material.”A
ação contribui para a melhora
na qualidade de vida e
autoestima. Trata-se de uma
importante ferramenta para
melhorar a condição do imóvel
dos moradores da CDHU”,
afirma Ortiz.Como
participarEntre os requisitos
para participar do programa,
é preciso ser mutuário da
CDHU, residir no imóvel
objeto do financiamento, estar
adimplente com a Companhia,
ter renda familiar de até cinco
salários mínimos, não possuir
restrições cadastrais e
apresentar fiador (pessoa
física sem restrições
cadastrais, pode ser parente
de primeiro grau, desde que
não resida no mesmo
endereço do tomador). O
requerente deve apresentar
RG, CPF, comprovante de
residência e cópia do
pagamento.Sobre o Banco do
Povo PaulistaEm 14 anos de
operação, o BPP concedeu
mais de R$ 1,090 bi em
empréstimos, em 300 mil
operações. O progresso do
programa é ratificado pelos
n ú m e r o s .
 No ano passado, as cifras
emprestadas superaram R$
192,9 milhões, em 36,7 mil
operações. Em 2011, foram
R$ 132 milhões concedidos
aos microempreendedores.
Atualmente, o BPP está
presente em 484 municípios,
com 499 unidades
instaladas.Recentemente, o
programa também
disponibilizou linhas de crédito
exclusivas aos motofretistas e
taxistas do Estado.
 Conheça mais sobre o BPP
e outras ações da SERT:
www.emprego.sp.gov.br e 
www.bancodopovo.sp.gov.br .

O Santuário Nacional espera
receber mais de 180 mil
pessoas durante a Semana
Santa, que tem início nesta
segunda-feira (25).Segundo
Missionário Redentorista
Padre Luiz Carlos de
Oliveira, nestes dias,
acompanhamos Jesus, a sua
tensão interior e choques
com os chefes do povo e da
religião. “São tantas
cerimônias, procissões, vias-
sacras, reuniões e vigílias que
nos levam a viver o Mistério
Pascal de Cristo. Nos
evangelhos acompanhamos o
esboçar-se da traição de
Judas e a decisão dos
‘homens’ de matar Jesus e

como se dá esta caminhada
até a ressurreição de Cristo”,
afirmou.Na manhã da
Quinta-feira Santa é
celebrada a missa da bênção
dos Santos Óleos
(catecúmenos, crisma e
enfermos) que entram na
confecção dos sacramentos.
No Santuário Nacional esta
celebração acontece às 9h.
Posteriormente a missa do
Lava-pés, às 20h.Na Sexta-
feira da Paixão acontecem a
meditação da Via-Sacra,
Celebração das Bênçãos,
Sermão das 7 Palavras de
Jesus na Cruz e Celebração
da Paixão. No Sábado Santo
acontece a Celebração das

Dores de Maria, Ofício de
Nossa Senhora e às 20h a
Celebração da Vigília Pascal.
No domingo a missa especial
de Páscoa será celebrada às
8h.No Santuário Nacional,
além das celebrações
especiais do período, os fiéis
buscam o Sacramento da
Confissão.Para informações
detalhadas sobre cada um
destes momentos, o Portal
A12.com, canal do Santuário
Nacional na Internet lançou
o especial www. A12.com/
semanasanta. No canal é
possível conferir artigos,
n o t í c i a s ,
 fotos e vídeos sobre este
período.

Mais de 180 mil pessoas
devem passar pelo

Santuário Nacional nesta
Semana Santa

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, após a
aprovação do Projeto de
Lei nº 23/2013 e do
Decreto nº 4947, de 05
de março de 2013 – que
dispõe sobre a concessão
de 150 bolsas de estudo
para o ensino superior, nas
modalidades licenciatura,
tecnologia e bacharelado,
concluiu a triagem dos
candidatos inscritos.Essa
triagem obedeceu os
seguintes critérios:
moradia em
Pindamonhangaba há pelo
menos 48 meses;

 renda “per capita” até
8,82 UFMPs (Unidades
Fiscais do Município de
Pindamonhangaba), valor
que equivale a R$ 600,02;
ter sido aprovado no
vestibular ou estar
cursando o ensino
superior e não possui
ensino superior
completo.Para a ordem de
seleção e preferência
foram observados os
seguintes critérios: ter
estudado em escola
pública ou ser
“bolsista integral da rede
particular”; a maior nota

obtida no
vestibular no caso de
ingressantes; média entre
as notas nas disciplinas
curriculares, no último
ano cursado, para os não
ingressantes; trabalho
com carteira assinada e a
menor renda
 “per capita”.
Os alunos selecionados
deverão se apresentar no
dia 27 de março, às 18h,
no auditório
 do prédio da Prefeitura
M u n i c i p a l ,
 onde será realizad uma
reunião.

Pindamonhangaba:
Bolsas de estudo vão
beneficiar alunos do

ensino superior

São Bento do Sapucaí e
Vale do Paraíba são

contemplados por linha
especial do Banco do

Povo Paulista

Miscelânea
Curiosidades

Tempo de digestão de alguns alimentos

Sorvete de frutas: 5 minutos
Prato de sopa: 1 hora
Copo de leite: 1 hora e meia
Prato de macarronada: 2 horas
Salada verde: 2 horas
Filé de carne vermelha: 2 horas
Copo de refrigerante: 2 horas
Porção de peixe: 2 horas
Fatia de torta de morango: 2 horas
Média com pão com manteiga: 3 horas
Arroz, feijão e carne: 3 horas
Hambúrguer: de 3 a 4 horas
Porção de linguiça: 6 horas
Prato de feijoada: de 6 a 8 horas
Porção de bacon: 12 horas

No Novo Testamento, no livro de São Mateus, está escrito “é mais fácil um camelo passar pelo buraco de
uma agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus”. O problema é que São Joaquim, o tradutor do
texto, interpretou a palavra “kamelos” como camelo, quando na verdade, em grego, “kamelos” são as
cordas grossas com que se amarram os barcos. A ideia da frase permanece a mesma, mas qual parece mais
coerente?

Durante a Guerra de Secessão, quando as tropas voltavam aos quartéis após uma batalha sem nenhuma
baixa, escreviam numa placa imensa “O Killed” (sem mortos). Daí surgiu à expressão OK para indicar que
tudo está bem.

Nos conventos, durante a leitura das Escrituras Sagradas, ao se referirem a São José, diziam sempre “Ter
Putativos”, abreviada em “P.P”. Assim surgiu a ideia, nos países de colonização espanhola de chamar os
Josés de Pepe.

Humor

As 15 mentiras mais contadas:

Advogado: Esse processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa, volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante.
Bêbado: Sei perfeitamente o que estou dizendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em 6 meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Tomaremos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão que vem da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Antes das 11 estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.

Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai teu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias.
- Ah, eu não sabia. Meus pêsames. E como foi?
- Pedi pra ele ir comprar açúcar no supermercado ao veio um carro e passou por cima dele.
- Mais que coisa triste. E o que é que você fez?
- Bem, tive que tomar café sem açúcar mesmo.

Mensagens

Desabafo na fila do supermercado

A caixa diz a uma senhora idosa:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, uma vez que os sacos plásticos
não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora, educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onda verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração não se preocupou o suficiente
com nosso meio ambiente.
- Você está certa. Ela respondeu. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja, de refrigerante eram
devolvidas à loja, que as mandava de volta para as fábricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de
reutilizadas. Até então, as fraldas doe bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah” A
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos pequenos usavam as roupas
que tinham sido dos seus irmãos mais velhos, e não compravam roupas novas. Quando embalávamos
algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados para protegê-los, não plásticos bolha ou
pellets de plástico que duram cinco séculos para começar a se degradar. Recarregávamos as canetas com
tinta ao invés de comprar uma outra. Anotávamos tudo em um caderninho, ao invés de gastar toneladas
de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para encontrar a pizzaria mais próxima.
Realmente... nós não nos preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo... você têm toda razão!!!
Pensamentos

Lembre-se sempre: cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
Viver não é necessário, necessário é criar.
Um pai é tesouro, uma mãe um consolo e um amigo é ambos.
Não sou suficiente jovem para saber tudo.
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
Quem controla o passado, controla o futuro e não vive o presente.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar reconquistá-lo
Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que os argumentos.
Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador.
O tempo no Céu demora uma eternidade para passar.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Faça com que a vossa língua não vá além do vosso pensamento.
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
A palavra futuro é uma palavra em decadência.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
Procure ser feliz hoje, porque não sabes o dia de amanhã.
Nunca pensa no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Pessoas de espírito jovem nunca envelhecem.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
A natureza dando-nos as lágrimas prova que nos criou sensíveis.
Os erros são proveitosos quando nos educam.
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz dos outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Lágrimas secam e palavras voam.
Não se aprende bem senão pela experiência.
Cada golpe que a nossa ira dá acaba nos atingindo.
Devemos às paixões, talvez, os maiores dons do espírito.

O Auditório Cláudio Santoro
recebe neste feriado da
Páscoa mais uma
programação cultural com
apresentação dos
consagrados espetáculos da
Cia. FilarmônicaA
programação começa na
sexta-feira (29/03), com o
espetáculo Cinema Segundo
 Cia Filarmônica  que levará
o público a uma viagem pela
memória da cinematografia
mundial através das
inesquecíveis trilhas sonoras
como Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher, Golpe de
Mestre, Hair, Perdidos na
Noite, além do pout-pourri de
suspense (Psicose, Tubarão e
Missão Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Cinema Segundo Cia
Filarmônica, os músicos
outrora também agem como
atores e dançarinos, que
contam, mais uma vez, com a
irreverência da dupla Jica Y
Turcão que dão um toque de
humor ao espetáculo que é
completado por projeção de
cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão as
dos filmes A Ponte do Rio
Kwai, Luzes da ribalta,
Cantando na chuva,
Casablanca, O Mágico de Oz,
A noviça rebelde, E o vento
levou, Moon River, Em algum
lugar do passado, A primeira
noite de um homem, Butch

Cassid and Sandance Kid,
Uma mulher para dois e
Diários de motocicleta.Já no
sábado (30/03), quem sobe ao
palco será o espetáculo
Beatles Segundo Cia
Filarmônica, trazendo ao palco
os consagrados hits do
quarteto de Liverpool com
Yesterday, I hard day’s night,
I wanna hold your Hand,
Something e outras não tanto
executadas como Golden
Slumbers.Com interpretação
de Daniel Malozzi nos vocais,
a Cia Filarmônica conta o
brilhantismo de um quarteto
de cordas, trompa, trombone,
trompete, oboé, clarinete,
flauta, violão, guitarra, teclado,
bateria, guitarra e contrabaixo,
que dão ao repertório uma
interpretação nova. Com
participação especial do Bira
(Sexteto do Jo).Beatles
Segundo Cia Filarmônica há
dez anos na estrada e com
total de público de 300 mil
pessoas, busca trazer aos
palcos não mais um show de
covers, mas um espetáculo
que une homenagem a essa
banda, com a irreverência da
dupla Jica e Turcão que além
de roadies, que invadem o
palco com bolas de sabão e
artefatos cênicos como um
submarino amarelo, bonecos
caricaturados dos Beatles e o
famoso gerador de caracteres
com a bolinha dançante, que
leva toda a plateia a
cantar.Cinema  e Beatles
Segundo Cia Filarmônica são
criação, produção e direção

geral de Marcos Fentanes,
com realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela programação
do Teatro Mambembe, por
onde passou grandes nomes
da MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90, seguindo
a tradição buscou unir num
mesmo palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse toda a
representatividade dos filmes
que marcaram a história do
cinema nacional.Nesta
apresentação sobem ao palco
Daniel Malozzi (voz), Osmar
Murad (baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
(violoncelo).As apresentações
de Beatles Segundo Cia
Filarmônica e Cinema
Segundo Cia Filarmônica
acontecem sempre às 21h,
com ingressos a R$ 40,00
(meia), R$ 60,00 (com doação
de 1kg de alimento não
perecível) e R$ 80,00 (inteira)
e estarão à venda na bilheteria
do Auditório Cláudio Santoro
e no Posto Shell do Capivari.
Informações pelos telefones
(12) 3662-2334/ 3663-
3369.Auditório Cláudio
Santoro fica na Rua Luis
Arroba Martins, 1800 – Alto
da Boa Vista

Páscoa terá programação
cultural com Cia Filarmônica


