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Somos as mudanças que 
queremos no Planeta

Operação Cata-Treco
auxilia no combate a 
Dengue em Taubaté

A Prefeitura Municipal 
de Taubaté, por meio da 
Secretaria de Serviços 
Públicos (SESEP), rea-
liza nos dias 05 e 06 de 
junho, das 8 às 16h30, a 
operação Cata-Treco nas 
regiões da Chácara Ingrid, 
Chácara Dallas, Continen-
tal I, II e III, Água Gran-
de e Sítio Belo Horizonte.
A orientação é para que os 
moradores desses bairros 
depositem em frente as 
suas casas itens obsole-

tos, já sem uso, tais como: 
mobiliário e utensílios do-
mésticos (sofá, colchões 
e outros) eletrodomésti-
cos e materiais como vi-
dro, plástico, papelão e 
madeira. Importante res-
saltar que o Cata-Treco 
não executa o recolhimen-
to de resíduos da cons-
trução civil, como por 
exemplo: areia, blocos, 
tijolos, telhas e madeira.
Para auxiliar no combate à 
dengue, a SESEP já reali-

zou a operação Cata-Treco 
nos bairros da Imaculada, 
Marlene Miranda, Espla-
nada Santa Terezinha, São 
Gonçalo, Mourisco, Par-
que Ipanema, Jardim Guri-
lândia e Fonte Imaculada e 
quase 134 toneladas foram 
recolhidas nessas regiões. 
Outros bairros já estão 
incluídos no cronograma 
dos serviços da Secreta-
ria. A Prefeitura solicita o 
apoio da população para 
o sucesso da operação.

1- Alerte seus pais para 
não cortarem ou podarem 
árvores sem a autorização 
da Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Am-
biente da sua cidade. A 
poda drástica é proibida!
2- Mesmo com boas 
intenções, nun-
ca solte peixes no rio.
3- Recicle e rea-
proveite tudo  aqui-
lo  que  for  possível.
4- Ande mais a pé e de bici-

cleta, além de contribuir ao 
meio ambiente estará pra-
ticando ótimos exercícios.
5- Não desperdice água.
Feche torneiras, cheque 
se não há vazamentos 
na casa e “não confunda 
mangueira com vassoura”.
6- Reduza o consu-
mo de energia elétrica. 
Ao sair de um cômodo, 
sempre apague as luzes.
7- Ensine os mais no-
vos a amar  e  a respeitar 

a natureza, ela é fonte da 
vida e dela dependemos.
8- Cheque se o seu bairro 
possui coleta seletiva. Se-
pare o material e só colo-
que na rua no dia da coleta.
9- Não maltrate animais 
domésticos ou silvestres.
10- Nunca jogue lixo no 
chão! Caso não encon-
tre uma lixeira próxima, 
guarde-o com você até 
encontrar o local ade-
quado para descartá-lo.

Secretaria de saúde de
Tremembé realiza campanha 

“Dia dos Namorados”

A Secretaria de Saúde 
de Tremembé realiza en-
tre os dias 09 e 13 de ju-
nho a campanha em co-
memoração a semana 
do Dia dos Namorados.
Nesses dias serão reali-
zados testes rápidos para 
as doenças sexualmen-
te transmissíveis, como 
HIV, Hepatites e sífi-
lis. Haverá também dis-
tribuição de materiais 
educativos e brindes.
Para participar da cam-

panha e realizar os tes-
tes, basta comparecer em 
qualquer dos ESFs da ci-
dade ou Centro de Saúde 
Central das 8h00 às 17h 
e apresentar documen-
to com foto. Não é ne-
cessário estar em jejum.
O objetivo destes servi-
ços é prestar um atendi-
mento integral e de qua-
lidade aos usuários, por 
meio de uma equipe de 
profissionais de saúde 
composta por médicos, 

psicólogos, enfermeiros, 
farmacêuticos, nutricio-
nistas, assistentes sociais, 
educadores, entre outros.
No dia 10 de Junho haverá 
uma palestra com o Grupo 
da Melhor Idade do Jardim 
Santana sobre DST e Di-
reitos do Idoso, na Rua Lo-
rena, 150, Jardim Santana.
Este evento está sendo re-
alizado em parceria com 
o Fundo Social de Soli-
dariedade, Conselho da 
Melhor Idade e OAB.

E é em clima de Copa do 
Mundo que o Governo de 
Redenção da Serra inaugu-
rará o Campo Municipal, 
neste sábado (7), às 14h.
Venha você também 
prestigiar esse grande 

momento na história de 
nossa querida cidade. 
Desde de o início de 2013 
a nova administração está 
trabalhando para que esse 
dia chegasse, é o momento 
que todos os redencenses 

esperavam, sábado(7), será 
um dia de grande felicida-
de, pois o futebol é a raiz 
desse povo, é amor é a pai-
xão de todos os brasileiros. 
Venha participar conos-
co e traga toda família!

Redenção da Serra
inaugurará o Campo

Municipal neste sábado
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano “manglatola”, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar (comer), que 
tem formas semelhantes no francês “manger” e do italiano “mangiare”. No latim que 
deu origem ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo “manducare”, que sig-
nifica mastigar. A manjedoura, portanto, é o lugar (douro) onde os animais comem 
(manjar). É importante também observar o sufixo (douro), que aparece em palavras 
como ancoradouro (lugar onde o navio ancora, põe âncora para atracar), babadouro 
(tipo de protetor onde as crianças babam) e bebedouro (onde se bebe água). É muito 
freqüente ouvirmos “bebedor”, em vez de “bebedouro”. Ora “bebedor” é aquele que 
bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o sufixo “douro” é variante de 
“doiro”, isso significa que as formas “ancoradoiro” e “bebedoiro” também existem. E 
para “bebedoiro”, o dicionário Aurélio também registra as formas “bebedoiro” e “ba-
bador”. Existem ainda o sinônimo “babeiro”.
***
A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homes e mulheres e hoje, tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos são 
as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior vilã do 
envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar bloqueador 
solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. A fumaça 
tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A posição de 
dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga para cima, 
evitando o contato do rosto com o travesseiro.

Humor 

Uma solteirona descobriu que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que 
fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse 
ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há uma semana e ficou grávida 
só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi 
transferido desta Igreja.
***
O psiquiatra pergunta à loira:
- Você costuma escutar vozes sem saber quem está falando ou de onde vêm?
- Sim, costumo.
- E quando é que isso acontece?
- Só quando eu atendo o telefone!
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da re-
feição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar gratidão. Ela então, 
obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.
***
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu acre de terra era uma fazenda. Sua vaca 
deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia 
perdido uma vaca na noite anterior. Eu perguntei como foi aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne?
E ele responde:
- E o bicho da goiaba deixou?

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade prá gente ser feliz. Somente uma época da vida de cada 
pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-la, a 
despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade prá gente se encantar com 
a vida e viver, apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem 
culpa de sentir prazer. Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os 
sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais um convite à 
luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo e 
quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida da gente chama-se “presente”, 
também conhecido como “agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as distorções da mente, cons-
ciente e inconsciente. Pratique a meditação e a visualização. A observação desprendi-
da, a percepção pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido e a da 
generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça os seus pensamentos, as suas 
preocupações e fantasias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As gene-
rosidades nos impedem de ver o que é único e individual.

Pensamentos

Espere pela noite prá saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado de audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país. 
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras 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.

Brics – bloco formado 
por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul – 
oficializaram a decisão de 
aprofundar a cooperação 
em ciência, tecnologia e 
inovação (CT&I). Nesse 
sentido, o grupo estabele-
ceu cinco áreas temáticas 
de trabalho: alterações 
climáticas e mitigação de 
desastres naturais; recur-
sos hídricos e de trata-
mento da poluição; tecno-
logia geoespacial e suas
 aplicações; energias 
alternativas e reno-
váveis; e astronomia. 
 Essas diretrizes integram 
a Declaração da Cidade 
do Cabo, aprovada como 
resultado do Primeiro 
Encontro de Ministros 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação dos Brics,
 na cidade sul-africana.
 O documento expressa a 

Mesmo com o envio pe-
los Correios o boleto de 
pagamento das obriga-
ções do MEI ainda po-
dem ser retirados pelo 
Portal do Empreendedor
Brasília, 05/06/14 – A Se-
cretaria da Micro e Peque-
na Empresa (SMPE) vai 
enviar a partir do dia 10 
de junho, via Correios, a 
última remessa do Carnê 
da Cidadania aos cerca 
de 1 milhão de microem-
preendedores individuais 
(MEIs) do estado de São 
Paulo. O boleto de cobran-
ça mensal, para pagamento 
do Documento de Arreca-
dação do Simples Nacio-
nal (DAS), será enviado 
no endereço cadastrado no 
Portal do Empreendedor.
São Paulo é o último es-
tado a receber os carnês. 
Todas as outras 26 uni-
dades federativas já rece-
beram os boletos de pa-
gamento. Mesmo com o 
envio, o carnê continuará 
a ser disponibilizado no 
Portal do Empreendedor 
pelo endereço eletrônico: 
www.portaldoempreen-
dedor.gov.br. Caso receba 
alguma outra cobrança 

intenção de enfrentar os 
desafios socioeconômi-
cos globais e regionais 
comuns ao bloco; ge-
rar novos conhecimen-
tos e produtos inovado-
res, serviços e processos; 
e promover parcerias 
com outros atores es-
tratégicos no mundo 
em desenvolvimento.
 Os ministros participan-
tes propõem que o me-
morando seja assinado 
pelos chefes de Estado 
dos cinco países na 6ª Cú-
pula do Brics, marcada 
para julho, em Fortaleza.
 Foco na igualdade
A declaração res-
salta a importância 
da ciência, da tecnologia 
e da inovação para o de-
senvolvimento humano. 
E pondera que, a despei-
to da relevância da com-
petitividade no ambiente 

que não o carnê, o MEI 
não deve pagar sem antes 
confirmar a necessidade.
Segundo o ministro da 
SMPE, Guilherme Afif 
Domingos, o objetivo da 
ação é diminuir o índice de 
inadimplência do segmen-
to, que atingiu 46,9% dos 
MEIs em 2013. “Tivemos 
uma alta inadimplência no 
ano passado. O MEI utili-
zou o portal e conseguiu 
se inscrever, mas como 
não tem o hábito de utili-
zar a internet também para 
imprimir os boletos todos 
os meses, resolvemos vol-
tar ao velho e bom carnê 
que serão enviados para 
os 4 milhões de MEIs ins-
critos em todo o Brasil”, 
disse. O Carnê da Cida-
dania inclui os valores 
de todos os tributos para 
o MEI trabalhar formali-
zado. Para a Previdência 
Social são recolhidos 5%
 do salário mínimo ao 
INSS (R$ 36,20). Se 
prestar serviços, mais 
R$ 5,00 em ISS para o 
município. E se atuar no 
comércio ou indústria, 
mais R$ 1,00 em ICMS 
para o governo estadual.

global de rápida mudança 
tecnológica, a base da co-
operação em CT&I entre 
os países do bloco deve 
estar centrada nas pessoas 
e no bem público, de for-
ma a apoiar o crescimen-
to equitativo e o desen-
volvimento sustentável.
 Os signatários defendem 
o estímulo ao investimen-
to conjunto no desenvolvi-
mento de altas tecnologias, 
a criação de plataformas 
tecnológicas comuns e a 
criação de centros e labora-
tórios de pesquisa aplicada 
e de inovação. Sugerem, 
ainda, o estabelecimento 
de mecanismos para trans-
ferência de tecnologia e 
conhecimento e a criação 
de um programa de inter-
câmbio estudantil no âm-
bito do grupo de nações 
para enfrentar seus desa-
fios de capital humano.

Além disso, o carnê fa-
cilita a manutenção das 
garantias ao MEI como 
os benefícios da Previ-
dência Social. As parce-
las podem ser pagas nos 
bancos, nas casas lotéri-
cas, em correspondentes 
bancários e nos termi-
nais de autoatendimento.
Ao manter em dia o pa-
gamento das parcelas, o 
MEI está protegido em 
casos de afastamento por 
doença ou acidente; apo-
sentadoria por idade e por 
invalidez; e salário-mater-
nidade. O MEI também 
tem direito a pensão por 
morte e auxílio-reclusão 
para a própria família.
Os MEIs que pre-
cisarem de mais
 informações terão à sua 
disposição os seguintes 
canais de atendimento:
Portal do Empreende-
dor: www.portaldo-
empreendedor.gov.b r
Portal da Secretaria da 
Micro e Pequena Em-
presa: www.smpe.gov.br
Previdência So-
cial: Central 135
Sebrae do esta-
do: 0800 570 0800

Brics vão aprofundar parceria em CT&I

Microempreendedores Individuais
de São Paulo começam a receber o

Carnê da Cidadania no próximo
dia 10
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Irmandade de Taubaté oferece
musculação e hidroginástica

para melhor idade
A Irmandade de Miseri-
córdia de Taubaté, focada 
em promover o bem es-
tar e a saúde dos idosos, 
disponibiliza em suas 
instalações uma série de 
atividades gratuitas para 
este público. As aulas 
de musculação e hidro-
ginásticas são algumas 
delas e estão entre as 
atividades mais fre-
quentadas na entidade.
Só a hidroginástica reúne 
cerca de 500 alunos, in-
cluindo a turma de alon-
gamento na piscina. A alta 
procura pela atividade é fá-
cil de ser explicada quando 
se descobre a quantidade 
de benefícios que o exer-
cício traz para a melhor 
idade: diminui cãibras, 
reduz dores na coluna, 
fortalece a musculatu-
ra, reduz a porcentagem 
de gordura do corpo e 
melhora a circulação.
Segundo os especialistas, 
a atividade promove estí-

mulo cardíaco, pulmonar, 
muscular e contribui tam-
bém para o bem-estar psi-
cológico, principalmen-
te nos alunos da melhor 
idade, pois precisam de 
renovação constante e es-
tímulo à aprendizagem, ao 
raciocínio e ao prazer de 
viver. Cada turma realiza 
a atividade duas vezes por 
semana, sendo reservado 
um período da semana so-
mente para o alongamento 
na piscina. As aulas são 
ministradas pelo professor 
Valdir Marcelino dos San-
tos e são constituídas por 
seis fases: alongamento, 
aquecimento, parte prin-
cipal, volta à calma, re-
laxamento e, por último, 
um alongamento final.
E a musculação não 
fica para trás! Os re-
sultados começam a 
aparecer a partir do ter-
ceiro mês, sendo que as 
aulas são direcionadas 
para que os idosos adqui-

ram independência para 
realizar suas atividades 
do dia-a-dia, como cui-
dar da casa, passear com 
a família, utilizar trans-
porte, controlar medi-
camentos, entre outras.
A prática da musculação 
ajuda o idoso a manter 
seus estímulos fortes, me-
lhorando o equilíbrio e re-
duzindo o risco de quedas, 
além de contribuir para 
com a prevenção e o tra-
tamento da osteoporose. 
As aulas acontecem dia-
riamente sob o comando 
do professor Régis Mar-
celo Pinto, com duração 
de uma hora. Participam 
desta atividade 200 idosos.
Para conhecer essa e ou-
tras atividades oferecidas 
pela Irmandade de Mise-
ricórdia de Taubaté, entre 
em contato pelo telefone 
(12) 3632 4423 e agen-
de uma visita. A entida-
de fica à Rua Portugal, 
169, Jardim das Nações.

Senado convoca Comissão para
endurecer leis e reduzir impunidade

O presidente do Senado 
Federal, Renan Calheiros, 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (4) que será formada 
uma Comissão Geral do 
plenário no dia 15 de ju-
lho para debater mudan-
ças na legislação brasileira 
para aumentar a eficácia 
das polícias no combate 
a crimes e da aplicação 
de penas. As propostas 
foram apresentadas na 
tarde de ontem pelos se-
cretários de Segurança 
Pública e de Defesa Social 
dos estados do Sudeste.
As alterações pretendem 
reduzir a impunidade e 
garantir mecanismos mais 
rápidos à Justiça. Elas fo-
ram apresentadas durante 
reunião, nesta quarta, en-
tre os secretários André 
de Albuquerque Garcia 
(ES), Fernando Grella 
Vieira (SP), José Maria-
no Beltrame (RJ) e Rô-
mulo de Carvalho Ferraz 

(MG) com o presidente 
do Senado. Outro encon-
tro também foi realizado 
hoje com o presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Henrique Alves.
“As polícias estão enxu-
gando gelo, porque, ape-
sar de prenderem mais 
em todos os estados, não 
estão conseguindo conter 
a alta de roubos”, afirmou 
o secretário da Segurança 
Pública de São Paulo, Fer-
nando Grella Vieira, sobre 
a necessidade de mudan-
ças na legislação brasileira 
para aumentar a eficiên-
cia do combate a crimes.
As mudanças preve-
em o agravamento de 
punições a crimes gra-
ves contra o patrimônio, 
como o roubo qualificado 
(com arma, com duas ou 
mais pessoas etc.) ou o rou-
bo que leve a lesões corpo-
rais graves, a receptação e 
o furto com uso de explo-

sivo, além daqueles co-
metidos contra agentes de 
Estado, como o as-
sassinato de policiais.
Estipulam também pata-
mares mais rígidos para a 
progressão de penas. Há, 
ainda, propostas que tor-
nam como regra a ado-
ção da videoconferência 
em audiências judiciais 
e preveem maior tempo 
de internação para jo-
vens autores de atos in-
fracionais corresponden-
tes a crimes hediondos.
Com um total de 13 suges-
tões de mudanças legis-
lativas e de outras cinco 
administrativas, o pacote 
foi elaborado em decor-
rência do crescimento 
dos crimes contra o pa-
trimônio no país, princi-
palmente os roubos. Para 
defini-las, os secretários 
se reuniram durante o mês 
de maio em Belo Horizon-
te, Vitória e São Paulo.

A Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabra-
ve) divulgou no dia 3 o 
levantamento referente à 
venda de veículos no país 
durante o mês de maio. 
Os números registram alta 
de 1,26% se comparados 
ao mês de abril. Segundo 
os dados, foram vendidos 
pouco mais de 440 mil 
veículos em maio, com 
acumulado de 2,016 mi-
lhões em 2014. Em abril 
deste ano, a comercializa-
ção ficou em pouco mais 
de 434,6 mil veículos.

Cidades do Vale do Pa-
raíba e do Litoral Nor-
te vão receber recursos 
para investir em áreas 
que fomentem o turismo. 
Nesta quarta-feira, 4, o 
Dade (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias) liberou 
R$ 36,9 milhões para 11 
municípios. “Estamos
 liberando os recur-
sos do Dade por meio 
de convênios com a
 prefeitura. É ela quem 
decide onde investe: 
uma parte em eventos
 e outra em obras físicas”, 
explicou o governador 

As obras da rodovia Nova 
Tamoios Contornos, em 
São Sebastião, no lito-
ral paulista, começaram 
na quarta-feira, dia 4. O 
empreendimento (lotes 3 
e 4) prevê a extensão de 
9,3 quilômetros de pista 
entre a costa norte de São 
Sebastião e o Porto da ci-
dade. Serão investidos R$ 
818 milhões na obra, que 
deverá ser concluída em 
36 meses. A construção da 
Nova Tamoios Contornos 
teve início em outubro de 
2013 nos lotes 1 e 2, no 
município de Caraguata-
tuba. Serão, ao todo, 33,9 

Um Núcleo de Educação 
Ambiental móvel percorre 
as cidades onde a empresa 
possui atividade florestal 
levando materiais e conhe-
cimentos para comunidade
Para reforçar o seu com-
promisso com o desen-
volvimento das áreas do 
entorno de suas unidades 
florestais, a Fibria ofere-
ce um serviço itinerante 
que, entre outros bene-
fícios, contribui para o 
fomento do desenvolvi-
mento local por meio de 
parcerias com a comuni-
dade.  Trata-se do NEA 
Móvel - Núcleo de Educa-
ção Ambiental da Fibria.
O caminhão é equipado 
com sala para palestras e 
oficinas e percorre os mu-
nicípios onde a empresa 
possui florestas plantadas 
para levar às comunidades 
locais, os programas edu-
cativos desenvolvidos na 
área ambiental e de sus-
tentabilidade. O caminhão 
também disponibiliza ma-

Terceira data mais espera-
da do varejo traz expectati-
va de aumento de 10% nas 
vendas de produtos rela-
cionados à Copa do Mundo
O Dia dos Namorados 
se aproxima e a Copa do 
Mundo também. O Mun-
dial está movimentando 
não apenas a venda de 
ingressos e a rede hotelei-
ra, mas também as lojas 
de artigos esportivos, que 
prometem ser as mais vi-
sitadas pelos casais de na-
morados que buscam um 
presente temático. A ex-
pectativa é que as vendas 
tenham um crescimento 
de 10% em comparação ao 
mesmo período de 2013.
Entre os produtos 
mais procurados nes-
ta data, usualmente, es-
tão as preferências por
 perfumaria, vestuário – 
especialmente de inver-
no – chocolates e calça-

No entanto, o levantamen-
to aponta para um recuo 
de 5,74% na comercializa-
ção em comparação com 
o mês de maio de 2013. 
Em igual período do ano 
passado, os números che-
garam a 466,8 mil e 2,202 
milhões, respectivamente.
 De acordo com os dados 
da Fenabrave, houve que-
da no comparativo entre o 
acumulado dos cinco pri-
meiros meses do ano, com 
decréscimo de 4,34%.
 Com maior participa-
ção no mercado, a venda 
de automóveis represen-

Geraldo Alckmin em vi-
sita a cidade de Ubatuba. 
Foram beneficiadas as se-
guintes cidades: Apareci-
da (R$ 2.551.013,35), Ba-
nanal (R$ 2.084.722,01), 
Caraguatatuba (R$ 
5.785.637,79), Cunha (R$ 
2.097.455,70), Ilhabela 
(R$ 3.283.743,27), Santo 
Antônio do Pinhal (R$ 
2.107.826,85), São 
Bento do Sapucaí (R$ 
2.107.424,42), São 
José do Barreiro (R$ 
2.035.193,21), São Sebas-
tião (R$ 7.280.495,00), 
Tremembé (R$ 
2.705.446,02) e Ubatuba 

quilômetros de extensão, 
propiciando aos motoristas 
uma alternativa à SP-055, 
para acesso a Caraguata-
tuba e a São Sebastião. 
A nova rodovia também
 diminuirá o tráfego - espe-
cialmente o de caminhões 
que seguem ao Porto de 
São Sebastião - na área 
urbana. “Teremos aqui o 
maior túnel de São Paulo, 
e talvez do país, com 3,7 
km. Uma nova auto estra-
da de qualidade com 34 km 
de extensão e 8 túneis com 
todos os cuidados ambien-
tais, com o ISO 14000, 
que é a excelência em ter-

teriais educativos de te-
mas variados, por meio de 
um acervo bibliotecário.
Criado em 2006, o NEA 
Móvel funciona como 
centro de multiplicação de 
conhecimento, transmitin-
do informações sobre as 
boas práticas ambientais, 
o reflorestamento e os cui-
dados com a mata nativa. 
Somente em 2013, 9.180 
pessoas foram atendidas 
pelo NEA Móvel nas cida-
des de São José dos Cam-
pos, Taubaté, São Luiz 
do Paraitinga, São Paulo 
(Memorial Votorantim), 
Cunha, Caçapava, Caça-
pava Velha, Redenção da 
Serra, Quiririm, Cachoei-
ra Paulista, Santa Isabel, 
Lagoinha, Guararema, 
Guaratinguetá e Queluz.
Entre as suas princi-
pais atividades des-
tacam-se as palestras 
sobre sensibilização am-
biental, consultas à bi-
blioteca, , cursos, ofi-
cinas  com materiais 

dos. Especialmente em 
2014, os artigos esporti-
vos como camisetas, tê-
nis, boné e bandeira do 
Brasil terão uma saída 
maior do que em 2013.
O Taubaté Shopping pre-
vê um movimento de 120 
mil pessoas entre os dias 
7 e 11 de junho nos corre-
dores do empreendimen-
to, o que representa um 
aumento de 14% a mais 
em relação ao mesmo 
período do ano passado.
Considerada a tercei-
ra data mais impor-
tante do ano, ficando 
atrás somente do Natal 
e Dia das Mães, o Dia 
dos Namorados atrai as 
atenções de pessoas de 
todas as idades. Jovens 
casais até os casados há 
décadas aproveitam a 
ocasião para presente-
ar suas eternas paixões.
Por conta disso, os lo-

ta 48,01% de janeiro a 
maio. Depois vem o seg-
mento das motos, com 
taxa de participação de 
29,49%. Os comerciais le-
ves (como vans e furgões), 
estão em terceiro com um 
índice de 15,99%. No úl-
timo mês, 207.184 carros 
foram negociados. O vo-
lume é 1,68% menor do 
que o observado em abril 
(210.725). Em relação às 
motos, 126.713 unida-
des passaram a rodar no 
país. O número é 4,07% 
maior que o verificado no 
mês anterior (121.760).

(R$ 4.883.995,43).”Em 
São Sebastião os re-
cursos foram repassa-
dos para obras na orla 
da cidade. A gente tem 
procurado apoiar o turis-
mo, que é fonte de empre-
go e renda e é essencial 
para a nossa população”, 
disse Alckmin. “Nós te-
mos hoje 67 estâncias no
 Estado de São Paulo, mas 
muitas outras cidades têm 
potencial turístico. Temos 
recursos para mais 140 mu-
nicípios se transformarem
em estâncias de in-
teresse turístico”, fi-
nalizou Alckmin.

mos de qualidade ambien-
tal e com redução do nú-
mero de desapropriações”, 
disse o governador Geral-
do Alckmin. A Nova Ta-
moios Contornos faz parte 
do complexo viário Nova 
Tamoios, que duplicou 49 
quilômetros de pista no 
trecho de Planalto. Entre-
gue em janeiro de 2014, 
a obra recebeu investi-
mentos de R$ 1,1 bilhão,
 aumentou a capacida-
de de tráfego da via em 
98% e beneficiou apro-
ximadamente 16 mil 
usuários que utilizam a 
rodovia todos os dias.

recicláveis e exposições.
Além disso, a Unida-
de Móvel contribui para 
manter as comunidades 
informadas sobre as ativi-
dades desenvolvidas pela 
Fibria, como a operação 
florestal e o processo de 
a fabricação da celulo-
se. Também disponibiliza 
estrutura física, equipa-
mentos e equipe como 
um espaço comunitário 
para reuniões, eventos e 
discussões, atendendo aos 
interesses de diferentes 
segmentos da sociedade.
Agenda. No dia 4 de ju-
nho o NEA Móvel esteve 
em Nazaré Paulista, nos 
dias 9 e 10, em Amparo e 
no período de 16 a30/06 
no Memória Votoran-
tim (São Paulo). Para os 
municípios agendarem a 
participação da Unidade 
Móvel em seus eventos, 
é necessário entrar em 
contato com a equipe do 
NEA de Santa Branca no 
telefone: (12) 3972-4002.

jistas do Taubaté 
Shopping montam suas vi-
trines para conquistar um 
número maior de clientes. 
A expectativa da Associa-
ção Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop) é de 
um aumento de 12% de pú-
blico até o dia 12 de junho 
nos shoppings do Brasil.
Coleção Beija-Flor 
Dia dos Namorados
Entre os dias 1º e 12 de ju-
nho, o Taubaté Shopping 
entregará 3 mil camisetas 
personalizadas pelo artis-
ta plástico Fernando Ito. 
Para ganhar um mimo a 
mais para o parceiro, a 
cada R$ 300 em compras 
o cliente deverá trocar 
suas notas fiscais por um 
dos três modelos de ca-
misetas nos balcões em 
frente à loja Poslishop. A 
promoção encerra no dia 
12 de junho ou até durar o 
estoque de 3 mil unidades.

Fenabrave diz que venda de veículos 
em maio foi maior que em abril

Governo de SP libera mais de R$ 36 
milhões para estâncias turísticas

SP inicia obras da rodovia Nova
Tamoios Contornos, em São Sebastião

Fibria dissemina informação
ambiental no Vale por meio

de caminhão itinerante

Dia dos Namorados movimenta
vendas de artigos esportivos

no Taubaté Shopping
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Militares de Caçapava
voltam de missão no Haiti

Pinda promove campanha
no Dia Nacional do Teste

do Pezinho

Em Ilhabela, Sesi-SP abre 
processo seletivo para

professor técnico

Após sete meses em mis-
são de paz no Haiti, 31 mi-
litares do 6º Batalhão de 
Infantaria Leve de Caçapa-
va retornaram para a cida-
de e participaram de uma 
formatura na manhã desta 

Hoje dia 6 é comemo-
rado o Dia Nacional do 
Teste do Pezinho e a
 Prefeitura de Pinda-
monhangaba promo-
verá uma campanha de 
conscientização da re-

A Embraer Aviação Exe-
cutiva celebrou ontem 
a entrega do 500o jato 
executivo da família 
Phenom, conquista rele-
vante que ocorre apenas 
cinco anos e meio após a 
entrada em serviço da 
primeira aeronave. Ven-
cedores de diversos prê-
mios da área de inovação 
e design, os jatos Phe-
nom 100E e Phenom 300 
são os melhores das suas
 respectivas classes e re-
definiram o segmento 
de jatos leves com tec-
nologia de última gera-
ção, novo conceito em 
estilo, conforto, desem-
penho e confiabilidade. 
 A aeronave comemora-
tiva, um Phenom 300, 
foi entregue ao Prime 

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recre-
ação (Diretoria Náutica), 
em parceria com o Servi-
ço Nacional da Industria 
(Sesi-SP), informa que 
estão abertas as inscrições 
para professor técnico de 
esporte, na modalidade 
Vela. Os interessados de-
verão realizar a inscrições 
no site www.sesisp.org.
br/trabalheconosco até às 
15h desta sexta-feira (6/6).
 Os requisitos são: gradu-
ação em Esporte ou Ci-
ência da Atividade Física. 
Pode também se inscrever 
professores graduados em 
Educação Física (Licen-

quarta-feira (4).
Os soldados parti-
ram em 16 de novem-
bro de 2013 junto com 
o 19º Contingente do 
Batalhão de Infantaria 
da Força de Paz da Mis-

alização do exame em 
crianças recém-nascidas.
O intuito da ação é 
mobilizar e conscien-
tizar os pais sobre 
a importância do exa-
me, que é capaz de 

Fraction Club, empresa 
de propriedade compar-
tilhada que comercializa, 
administra e coordena a 
utilização de bens entre 
seus associados no Bra-
sil. O Prime Fraction Club 
já opera outros três jatos 
executivos Phenom, além 
de helicópteros, embarca-
ções e carros esportivos. 
 “A entrega de 500 jatos 
Phenom em pouco mais de 
cinco anos de operação das 
aeronaves evidencia o 
nosso compromisso de 
oferecer ao mercado pro-
dutos diferenciados e 
serviços de excelência”, 
disse Marco Túlio Pel-
legrini, Presidente da 
Embraer Aviação Execu-
tiva. “A família Phenom 
foi projetada para supe-

ciatura em Educação Fí-
sica com habilitação para 
atuação somente na Edu-
cação Básica não atende 
ao requisito exigido). O 
interessado deverá pos-
suir o CREF (Registro 
no Conselho Regional de 
Educação Física); Habili-
tação náutica para pilotar 
embarcação a motor (Ar-
rais Amador ou superior); 
e pelo menos seis meses 
de experiência pro-
fissional comprovada 
em ministrar aulas so-
bre a prática da vela.
O local de trabalho pode-
rá ser nos núcleos de vela 
de São Sebastião e Ilha-
bela e o salário é de R$ 

são da ONU no Hai-
ti (Brabat/Minustah).
Os militares foram sau-
dados pelos familiares e 
amigos e receberam os 
parabéns por cumprirem 
com êxito a missão de paz.

diagnosticar e prevenir 
muitas doenças, como 
hipotireidismo, anemia 
falciforme, fenilcetonú-
ria, entre outras, fazendo 
com que a criança rece-
ba tratamento adequado.
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde de Pindamo-
nhangaba, o teste é feito 
pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de São Paulo desde 
1976. A coleta é realizada 
nas unidades de saúde e
 encaminhadas à en-
tidade na capital.
O teste do pezinho 
deve ser feito nos pri-
meiros quatro dias 
de vida do bebê, e 
é feito nas unidades 
de saúde da cidade.

rar todas as expectati-
vas de nossos clientes e 
é uma grande satisfação 
ter o Prime Fraction Club 
como proprietário dessa 
aeronave comemorativa.” 
 Os jatos Phenom voam 
com 400 clientes em 37 
países, atendendo às ne-
cessidades diversas de 
corporações, autorida-
des, companhias de voos 
charter ou de compar-
tilhamento, escolas de 
aviação, transporte ae-
romédico e pilotos-pro-
prietários. A frota total 
em operação soma mais 
de 370.000 horas de voo.
 “Sucesso de vendas no 
mercado global, o Phenom 
300 é líder da categoria e 
foi o modelo de jato execu-
tivo mais entregue de toda
 a indústria no ano passa-
do”, disse Marcus Matta, 
Presidente do Prime Frac-
tion Club. “Com esse in-
vestimento, o Prime amplia 
a sua participação no mer-
cado de aviação executiva 
e de compartilhamento. 
Este é um impor-
tante momento para 
as duas empresas”.

21,73 por aula, mais hora 
de atividade com descan-
so semanal remunerado. 
O candidato poderá ser 
convocado para vagas 
de até 40 aulas semanais.
 Os candidatos seleciona-
dos também farão parte 
da formação de cadastro 
reserva para vagas que 
surgirem ou forem cria-
das na região de São Se-
bastião e Ilhabela, após o 
término dos processos de 
movimentação interna e 
esgotadas as possibilida-
des de aproveitamento de 
cadastro reserva existente.
Para ter acesso ao edital 
completo, acesse: www.
portalrh.sesisenaisp.org.br

Embraer Aviação Executiva
atinge a marca de 500 jatos

da família Phenom

O Governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) visitou 
Ubatuba nesta quarta-fei-
ra e assinou a liberação de 
R$ 4,8 milhões destina-
dos ao desenvolvimento 
do turismo no município. 
A verba repassada pelo 
DADE 2014 será inves-
tida na divulgação da ci-
dade na baixa temporada, 
no apoio e estruturação da 
Festa de São Pedro Pesca-
dor 2014, na realização do 
evento de transmissão dos 
jogos da Copa do Mundo 
na Praça de Eventos, e 
para a iluminação da orla 
de Ubatuba, de norte a sul.
De acordo com o pro-
jeto prestes a ser 
licitado pela prefeitura, 
a maior parte da verba 
(aproximadamente R$ 4 
milhões), será investida 
em 15 bairros diferentes 
que receberão torres de 
iluminação de led, seme-
lhante as existentes no 
Centro de Caraguatatuba. 
Entre os locais que rece-

berão o benefício estão 
as orlas da Maranduba, 
Sapê, Lagoinha, Lázaro, 
Enseada, Toninhas, Pe-
requê Mirim e Centro.
Durante a solenidade, rea-
lizada no recém-inaugura-
do Centro de Convenções, 
o Governador Geraldo 
Alckmin fez menção às 
melhorias que também 
ocorrerão no bairro do 
Perequê-Açu, referen-
tes ao repasse realizado 
no final de 2013. Neste 
pacote do ano passado, 
o governo paulista tam-
bém liberou cerca de R$ 
4,5 milhões via DADE e 
a verba será totalmente 
destinada à pavimentação 
de ruas e avenidas em 
bairros turísticos de Uba-
tuba. As licitações dos 
repasses de 2013 já estão 
em andamento e irão con-
templar o recapeamen-
to de vias nos bairros do
 Tenório, Itaguá, Estu-
fa I, Saco da Ribeira, 
Centro e Perequê-Açu.

Para o prefeito Maurício 
(PT) foi uma honra rece-
ber o governador em uma 
cerimônia de assinatura do 
DADE 2014, que também 
envolveu repasses para 
outros municípios. “A vin-
da do governador e a nossa 
alegria em recebê-lo com-
provam que o Estado de 
São Paulo e Ubatuba estão 
acima de qualquer ques-
tão partidária. Além disso, 
esta foi uma oportunidade 
única para a cidade que há 
muito não recebia oficial-
mente o governador, pois 
consegui despachar com 
ele duas questões funda-
mentais e que precisamos 
do apoio do Governo do 
Estado: a municipalização
do aeroporto e a ligação 
de água potável no bair-
ro do Sesmaria”, ressal-
tou o prefeito Maurício 
(PT), sinalizando que 
Geraldo Alckmin se com-
prometeu em estudar e 
avançar nos dois princi-
pais assuntos levantados.

Governador Geraldo
Alckmin assina liberação
de recursos para o setor
de turismo em Ubatuba


