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A GAzetA dos Municípios

Processo Seletivo
em Taubaté

Os interessados devem 
comparecer na sede da Se-
cretaria de Educação, até o 
dia 25 de julho, das 8h30 
às 11h30 e das 14h30 às 

16h30, munidos de RG, 
CPF, certidão de nasci-
mento dos filhos meno-
res de 18 anos, título de 
eleitor com comprovante 

da última votação, certi-
ficado de reservista e cer-
tificado de conclusão de 
curso que o habilite na 
disciplina de inscrição.

A Secretaria de Es-
portes e Lazer, em 
parceria com a AVER 
(Atitude Valeparaibana de 
Esportes Radicais), está 

promovendo a reforma 
da pista
 de skate do Parque 
do Itaim. Considerada
 a maior pista 

pública coberta de ma-
deira da América Latina, 
deve ser entregue total-
mente reformada e pron-
ta para uso em breve.

Pinda pretende se
tornar de “interesse

turístico” pelo Estado

Taubaté incentiva
nos esportes

Vaqueli se reúne com
representantes da NET

e cobra agilidade na
prestação do serviço

O prefeito Marcelo Va-
queli acompanhado do 
Secretário de Saúde José 
Marcio se reuniu na ma-
nhã desta terça-feira (22) 
com o Coordenador Téc-
nico Carlos Eduardo da 
Rosa Porto e o Monitor 
Técnico Odilon Gonçalves 
Vicente, representantes da 
NET, empresa de TV por 
assinatura, serviços em 
internet Banda Larga e 
Telefonia Fixa. Os em-

Pindamonhangaba está 
empenhada em fazer par-
te das 140 cidades com 
“interesse turístico”, 
pelo Governo do Estado. 
Para tanto, a Secretaria 

presários apresentaram 
para o prefeito um proje-
to da empresa que possi-
velmente será implantado
 na cidade logo após 
uma pesquisa mercado-
lógica que está sendo 
realizada no município.
Na ocasião, o prefeito 
abriu as portas da cidade 
para a empresa e cobrou 
agilidade aos representan-
tes. Vaqueli disse que está à 
disposição, mas vai cobrar 

de Governo e o Departa-
mento de Turismo estão
 trabalhando nas adap-
tações necessárias 
para a cidade ser in-
cluída no projeto.

uma participação maior 
da empresa no município. 
“Tremembé está aberta 
para receber novas empre-
sas, e a NET é um serviço 
que desde o início de nossa 
gestão estamos traba-
lhando para conseguir. 
Esperamos que mui-
to em breve possamos 
usufruir desse benefício 
que muito irá auxiliar a 
vida dos tremembeen-
ses” finalizou o prefeito.

Diversas reuniões foram 
realizadas e as cidades 
aprovadas passarão a re-
ceber uma verba orça-
mentária do Departamen-
to de Apoio às Estâncias



página 2A GAzetA dos Municípios24 de Julho de 2014

Jornal Diário
A Gazeta dos Municípios

Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790
Impresso em 24/07/2014.
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão 
Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam ne-
cessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeitu-
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rais, Estaduais e Municipais.
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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

XIII Festival de
Interpretação da
Música Sertaneja

em Pinda
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Brasileiros
devem se atentar 

à importância
de retirar o
PIS/PASEP

Todo cidadão tem seus di-
reitos e deveres. Muitos 
deles cumprem os seus de-
veres, no entanto, não vão 
atrás de seus direitos, às 
vezes por falta de informa-
ção, outras por preguiça. E 
essa prática acaba fazendo 
com que as pessoas dei-
xem de receber até mes-
mo dinheiro, que poderia 
trazer mais tranquilidade 
à vida financeira, solu-
cionando alguns proble-
mas e realizando sonhos.
 Um exemplo disso é o 
PIS/PASEP, um benefício 
pago todo ano ao trabalha-
dor com, no mínimo, cinco 
anos de cadastro no PIS/
PASEP, que tenha traba-
lhado por, pelo menos, um 
período de 30 dias no ano 
anterior com carteira assi-
nada e que tenha recebido, 
em média, dois salários 
mínimos mensais. Essa 
quantia equivale a um salá-
rio mínimo, mas, ainda as-
sim, muita gente simples-
mente não retira esse valor 
por não saber que tem esse 
direito ou por não querer ir 
atrás para saber o que pre-
cisa fazer para recebê-lo.
 Para se ter ideia, mais de 
23 milhões de brasileiros 
têm direito ao abono sa-
larial e, no ano passado, 
cerca de 1,1 milhão não 
foram retirar o dinheiro. 
É importante que as pes-
soas percebam que não 
é só uma questão de di-

nheiro; por trás disso, há, 
talvez, uma realização 
pessoal que deixa de acon-
tecer ou um problema que 
deixa de ser resolvido. 
O que quero dizer é que 
essa renda extra traz mais 
vantagens do que ape-
nas no aspecto financeiro.
 A mesma ideia vale para 
a restituição do imposto de 
renda, programas de soli-
citação de nota fiscal e res-
sarcimento de algumas ta-
xas bancárias, ou mesmo o 
simples gesto de pedir des-
conto em compras à vista, 
por exemplo. Isso faz parte 
do processo de educação 
financeira da população.
 Quando ressalto a impor-
tância da educação finan-
ceira, é porque sei que, des-
sa forma, as pessoas saem/
evitam o endividamento 
e entendem que esses pe-
quenos valores podem sig-
nificar a realização de um 
sonho, seja ele de curto 
(até um ano), médio (de 
um a dez anos) ou longo 
prazo (acima de dez anos).
 Quem não valoriza o seu 
próprio dinheiro, está, 
sem dúvida, fadado a fa-
zer parte dos índices de 
endividamento e inadim-
plência e, claro, alcan-
çará menos objetivos. 
É preciso refletir sobre 
esse assunto, buscar edu-
car-se financeiramente e 
começar, agora, a correr 
atrás dos seus direitos.

Balcão de Empregos 
de Taubaté tem

balanço positivo
no primeiro

semestre de 2014
De janeiro a junho de 
2014 foram registrados 
23.216 atendimentos e 
503 candidatos contra-
tados através do Balcão 
de Empregos de Taubaté.
Durante todo o ano de 
2013 foram registrados 
34.513 atendimentos en-
tre encaminhamento às 
empresas, contratação, 
emissão de carteira de tra-
balho e orientação a cur-
sos profissionalizantes. 
Desses, 635 candidatos 
foram contratados. O des-
taque foi para as áreas de 
prestação de serviços, co-
mércio e construção civil.
Neste ano as áre-
as mais solicitadas na 

prestação de servi-
ços foram: jardinagem, 
manutenção geral, diaris-
ta e corretor de imóveis. 
No segmento comercial 
houve grande procura de 
atendente, balconista, cai-
xa, repositor, empacota-
dor e auxiliar financeiro/
administrativo. A área da 
construção civil teve des-
taque para pedreiro, ar-
mador, servente, pintor, 
carpinteiro e serralheiro.
A média de espera para 
contratação no setor co-
mercial é de 10 a 15 dias, 
enquanto que nos setores 
de prestação de serviços 
e construção civil as con-
tratações são imediatas.
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Nando Luz e grupo 
apresentam “Acenando 

com Bandeira” no
Teatro Galpão em Pinda
O Espaço Cultural Te-
atro Galpão recebe, na 
próxima sexta-feira (25), 
o show “Acenando com 
Bandeira”, às 20 horas, 
com entrada gratuita. O 
evento comemora o dia 
da Cultura e da Paz e faz 
parte do calendário cul-

tural das comemorações 
de aniversário da cidade. 
O cantor e compositor 
baiano Nando Luz propõe 
um passeio lítero-musi-
cal pelo universo poéti-
co de Manuel Bandeira. 
Mesmo o espetáculo 
sendo gratuito, é neces-

sário retirar os ingressos 
numerados no dia da apre-
sentação, das 10 às 16 
horas, no Departamento 
de Cultura da Prefeitura. 
Rua Dr. Campos Sales, 
530, São Benedito. In-
formações nos telefones 
3643-2690 e 3642-1080.

Ubatuba sedia reunião 
6ª Reunião de Prefeitos 

do Codivap
Prefeitos do Consór-
cio de Desenvolvimen-
to Integrado do Vale do 
Paraíba participam na
 próxima quinta-feira (24) 
da 6ª Reunião Ordiná-
ria do Conselho de Pre-
feitos . O encontro está 
previsto para aconte-
cer no Itamambuca Eco 
Resort, localizado na 
costa norte da cidade.

Presidido pelo prefeito de 
Pindamonhangaba, Vito 
Ardito Lerário, o con-
sórcio busca soluções e 
parcerias para proble-
mas comuns das cidades 
da Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e 
Litoral Norte. Na pro-
gramação está a pauta 
está “A Crise Hídrica e o 

Aproveitamento da Bacia 
do Paraíba, RMVale - Pre-
sente e Futuro, Cidades 
Resilientes e o Panora-
ma Atual do Turismo da 
Região Valeparaibana”.
O encontro começa com 
os prefeitos e representan-
tes de Prefeituras, a partir 
das 08h30, e é fechado 
para o público. O evento 
se encerará às 13 horas.

Sebrae-SP
estimula o
turismo em 

São Luiz
do Paraitinga

Projetos desenvolvidos 
junto a empresários e 
produtores rurais pro-
porcionam conquistas
 aos empreendedores 
Sebrae-SP vem pro-
movendo uma série de
 iniciativas em prol do 
empreendedorismo e do 
fortalecimento do turismo 
em São Luiz do Paraitin-
ga. Após atividades do 
Circuito Turístico Cultu-
ra Caipira, a cidade já re-
cebeu neste ano o Sebrae 
Móvel – que retorna entre 
os dias 1º e 3 de agosto -  e 
atividades do PDRT (Pro-
jeto de Desenvolvimen-
to Rural Territorial), que 
beneficiam produtores do 
bairro Mato Dentro, além 
do programa Receita de 
Sucesso e ações relacio-
nadas ao APL (Arranjo 
Produtivo Local) de Leite 
e Derivados com os for-
necedores da Comevap.
No PDRT, os empre-
sários participaram de 
palestras sobre associa-
tivismo, planejamento 
turístico e, com apoio de 
nutricionista da Prefeitu-
ra, tiveram contato com o 
Produza Fácil – ferramen-
ta de apoio ao planejamen-
to da produção agrícola, 
visando o fornecimento 
para a merenda escolar 
municipal. Todas as ações 
fazem parte de um projeto 
de planejamento turísti-
co realizado com parcei-
ros, que pretende integrar 
empresários de ramos 
diversos como meios de 
hospedagem, alimentação 
fora do lar e agronegócios.
O programa Recei-

ta de Sucesso, que pro-
moveu sete palestras e 
workshops entre abril 
e junho, beneficiou 20 
empresários, que rece-
beram dicas para melho-
rar a gestão do negócio.
A p i c u l t u r a
Outro evento de suces-
so foi a 1ª Feira de Api-
cultura, promovida pela 
Apistinga (Associa-
ção de Apicultores de 
São Luiz do Paraitinga)
 em maio e que reuniu cer-
ca de 150 visitantes e 400 
crianças da rede de ensino 
municipal, que tiveram 
contato com conceitos 
de educação ambiental e 
importância da apicultu-
ra para a biodiversidade.  
O Sebrae-SP coordena 
desde 2012 a Central de 
Negócios de Apiculto-
res, que reúne 24 produ-
tores de 11 cidades da 
região, com o objetivo 
de aumentar a competi-
tividade e lucratividades 
das micro e pequenas 
empresas, incrementan-
do oportunidades e aces-
sando novos mercados.
Atuando na Central de Ne-
gócios, os produtores têm 
uma série de benefícios, 
como compra e venda 
conjunta de mercadorias 
e insumos; definição de 
marca própria; negocia-
ção com fornecedores 
em comum; participa-
ção coletiva em eventos; 
propaganda e treinamen-
to conjunto de colabora-
dores, além da troca de 
experiências e mobili-
zação para obter apoio 
junto ao poder público.
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O Sebrae Móvel está de 
volta a Caçapava na pró-
xima semana, com atendi-
mento gratuito a empresá-
rios e interessados em abrir 
um negócio. A van vai ficar 
instalada a partir de se-
gunda-feira, 28, na Praça 
da Bandeira, e perma-
nece até até 31 de julho.
O horário de funciona-
mento será das 9h às 17h. 
Os analistas do Sebra-

e-SP farão atendimentos 
individuais gratuitos so-
bre temas relacionados à 
gestão de negócios, como 
planejamento, finanças, 
produção, marketing,
 jurídico, recursos hu-
manos e qualidade.
Os interessados também 
poderão obter informa-
ções sobre produtos e 
serviços disponibilizados 
pelo Sebrae-SP para Ca-

çapava. A vinda do Sebrae 
Móvel conta com apoio do 
Município de Caçapava.
Sebrae Móvel em Caçapava
Data: 28 a 31 de julho
Horário: das 9h às 16h
Local: Praça da 
Bandeira, Centro
Mais informações no 
Escritório Regional 
do Sebrae-SP em São 
José dos Campos. 
Tel. (12) 3922-2977

Sebrae Móvel volta a Caçapava 
na próxima semana

Por determinação da 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS), 
foi suspensa no dia 22/07 
a venda de planos de saúde 
de seis operadoras. A reso-
lução da agência foi publi-
cada nesta terça-feira no 
Diário Oficial da União.
Em seu texto, a resolução 
proíbe as operadoras Me-
dline Assistência Médica, 
Ameno Assistência Mé-
dica, Instituto Português 
Brasileiro de Assistência, 
Odontobet, Centro Po-
pular Pró Melhoramento 
de Bom Jesus e a Socie-
dade Médica de Pirapo-
ra de comercializar pla-
nos de saúde e produtos
Carteira de beneficiá-
rios - Também a carteira 
de beneficiários de cada 
uma das operadoras pode 

passar por alienação no 
prazo de até 30 dias de-
pois do recebimento de 
intimação emitida pela 
agência. Para a decisão, a 
ANS considerou “o inde-
ferimento da autorização 
de funcionamento e/ou 
as anormalidades econô-
mico-financeiras, assis-
tenciais e administrativas 
graves das operadoras”.
Descumprimento – Se-
gundo a ANS, as seis 
operadoras são reinciden-
tes, pois descumpriram 
suspensão periódica an-
terior que proibia venda 
de planos de saúde e pro-
dutos pelo prazo de três 
meses até que as falhas 
apontadas pelas recla-
mações de consumido-
res fossem corrigidas.
Neste caso, a venda de 

todos os planos por elas 
comercializados fica de-
finitivamente proibida, já 
que a punição é decorren-
te do descumprimento das 
exigências regulatórias 
para a obtenção de registro 
definitivo e autorização de 
funcionamento.  “Tais ope-
radoras de planos de saúde 
precisam ser retiradas de 
forma ordenada do merca-
do por não cumprirem os 
mínimos requisitos regu-
latórios, entre outros, itens 
documentais e garantias 
de manutenção do equilí-
brio econômico-financei-
ro”, diz, em nota, a ANS.
Proibir a venda dos planos 
é o primeiro passo para 
a extinção da empresa, 
que passará todos os seus 
beneficiários para outras 
operadoras interessadas.

Seis operadoras estão
proibidas pela ANS de

vender planos de saúde
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MISCELÂNEA
Curiosidades

A história do Papai Noel
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após varias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de barbas 
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que 
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com 
um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor
Era uma vez, uma formiguinha e uma cigarra muito amigas. Durante todo o outono, 
a formiguinha trabalhou sem parar, armazenando comida para o inverno. Não apro-
veitou o Sol, da brisa suave dos fins das tarde e nem brindou com os amigos, ao final 
do trabalho, tomando umas cervejinhas. Seu nome era “Trabalho” e seu sobrenome 
“Sempre”. Enquanto isso, a cigarra só queria saber de cantar nas rodas de amigos, nos 
bares da cidade, não desperdiçando nem um minutinho sequer. Cantou durante todo 
o outono, dançou, aproveitou o Sol, curtiu prá valer, sem pensar no inverno que esta-
va por vir. Então, passando alguns dias, começou a esfriar. Era o inverno que estava 
chegando. A formiguinha exausta de tanto trabalho entrou em sua singela toca cheia 
de comida. Mas alguém chama por seu nome, do lado de fora da toca. Quando abriu a 
porta para ver quem era, ficou surpresa com o que viu. Sua amiga cigarra estava dentro 
de uma Ferrari vermelha com um aconchegante casaco de Visom. E a cigarra disse 
para a formiguinha:
- Olá amiga! Vou passar o inverno em Paris. Será que a amiga poderia cuidar da minha 
toca?
E a formiguinha respondeu:
- Claro, sem problemas! Mas o que aconteceu? Como é que você conseguiu dinheiro 
prá comprar essa Ferrari, seu casão de Visom e agora ir à Paris?
E a cigarra respondeu:
- Imagine você! Eu estava cantando em um bar na semana passada e alguém gostou 
da minha voz. Fechamos um contrato de seis meses para fazer shows pela Europa. A 
propósito, a amiga deseja alguma coisa de lá?
E a formiguinha respondeu:
- Desejo sim. Se você encontrar por lá um tal de La Fontaine (autor da fábula original), 
manda ele ir “catar lata”.

Mensagens
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não 
encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo de hábitos, 
repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda a marca, não arrisca vestir 
uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem 
não vira a mesa quando está infeliz com seu trabalho ou amor, quem não arrisca o certo 
pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não permite, pelo menos uma vez na vida 
fugir dos conselhos sensatos.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. Não se pre-
ocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem perder o rumo. Se ne-
cessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta, quando for demais. Contribua pintando 
um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus sonhos. Divirta-se com seus amigos. Para 
de caminhar em círculos. Prefira se e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te 
tal como és. Evita se prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da 
ilusão. Aceita que o caminho, às vezes, é mesmo difícil. Que a luz te guie, porém, não 
se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o elevador, pois sempre 
haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz.
***
Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permane-
cer nela mais do que o tempo necessário, perderemos a alegria e o sentido das outras 
etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa e sacuda a 
poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. E dar-se uma nova 
oportunidade de construir uma nova história melhor.  Liberte-se de tudo aquilo que não 
tem te feito bem. 

Pensamentos
Que seja feito a vontade de Deus.

Não desista, se está difícil é porque vale a pena.

O amor não se define, apenas sente-se.

A humildade é a única base sólida de todas as virtudes.

Todo homem é poeta quando está apaixonado.

O mestre disse: Quem se modera raramente se perde.

Há idéias que chegam a mente, sem ainda alcançar os lábios.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.



24 de Julho de 2014 página 8A GAzetA dos Municípios

A Fibria, líder mundial 
na produção de celulose 
de eucalipto, encerrou o 
segundo trimestre do ano 
com lucro líquido de R$ 
631 milhões. O resultado 
representa uma melhoria 
significativa em relação 
ao lucro de R$ 19 mi-
lhões obtido no primeiro 
trimestre desse ano e ao 
prejuízo de R$ 593 mi-
lhões registrado no se-
gundo trimestre de 2013.
Dentre os principais fato-
res que levaram a esse re-
sultado, destacam-se a ob-
tenção de créditos-prêmio 
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) 
referente ao Programa 
Especial de Exportação 
(BEFIEX), no valor líqui-
do após tributação de R$ 
568 milhões, e o melhor 
resultado financeiro dado 
o menor impacto com 
despesas financeiras pro-
venientes das operações 
de recompra de títulos de 
dívida da companhia. Ex-
cluindo-se esses efeitos, 
o resultado líquido da Fi-
bria teria sido um lucro de 
aproximadamente R$ 139 
milhões no segundo tri-
mestre e um lucro acumu-
lado de R$ 358 milhões no 
primeiro semestre do ano.
As vendas de celulose da 
empresa cresceram 12% 
frente ao primeiro trimes-
tre de 2014 e 5% com re-
lação ao mesmo período 
do ano anterior, atingindo 
1,334 milhão de tonela-
das. Com isso, os estoques 
de celulose encerraram o 
trimestre em 52 dias, nível 
considerado ótimo para a 
sua cadeia logística e 1 dia 
inferior ao registrado no 
segundo trimestre de 2013.
 A produção de celulose 
ficou em 1,271 milhão de 
toneladas, mantendo-se 
estável em relação ao pri-
meiro trimestre de 2014 e 
1% inferior frente ao mes-

mo período do ano ante-
rior em função da parada 
programada para manu-
tenção na fábrica da Ve-
racel que, diferentemente 
de 2013, foi realizada ma-
joritariamente no segun-
do trimestre. Nos últimos 
doze meses, as vendas da 
Fibria totalizaram 5,265 
milhões de toneladas de 
celulose, o que represen-
ta mais de 100% da sua 
produção no período.
Atenta às oportunidades 
de mercado, a empresa 
deu continuidade, nesse 
trimestre, às iniciativas 
de gestão do seu endi-
vidamento, tendo como 
destaque a liquidação an-
tecipada de 78% do Bond 
2021 (US$ 430 milhões), 
com custo de 6,75% ao 
ano, e a emissão de novo 
Bond de US$ 600 milhões 
com vencimento em 2024 
que, além de ter um custo 
menor de 5,25% ao ano, 
proporcionou o alonga-
mento do prazo médio de 
sua dívida para 52 meses. 
A Fibria encerrou o 1º se-
mestre de 2014 alcançan-
do uma economia anual de 
US$ 63 milhões em paga-
mento de juros em função 
das iniciativas de gestão 
de seu endividamento e 
com uma queda do custo 
médio de sua dívida em 
dólares de 3,8% ao ano.
 O valor da dívida líquida 
fechou o trimestre em R$ 
6,681 bilhões (equivalen-
te a US$ 3,033 bilhões), 
4% inferior em relação 
ao trimestre anterior e 
19% inferior frente ao 
mesmo período de 2013. 
A alavancagem medida 
pela relação Dívida Lí-
quida/Ebitda se manteve 
estável em 2,4x em dó-
lar, e registrou queda 
para 2,3x em reais, o
 menor patamar desde a 
criação da empresa, em 
2009, seguindo a meta 

estabelecida na Política 
de Endividamento e Li-
quidez da companhia, 
que visa a conquista do 
Grau de Investimento.
 A Fibria registrou um EBI-
TDA ajustado (lucro antes 
de juros, impostos, depre-
ciações e amortizações) de 
R$ 594 milhões, com mar-
gem de 35%, uma redução 
de 13% e 8% em relação 
ao trimestre anterior e ao 
mesmo período de 2013, 
respectivamente. A queda 
do EBITDA nesse segun-
do trimestre é explicada, 
principalmente, pelo me-
nor preço líquido de celu-
lose em reais e pelo maior 
custo do produto vendido 
– em boa parte, devido ao 
maior volume vendido.
Graças à sua condição es-
trutural de produzir energia 
por cogeração a partir de 
recursos naturais renová-
veis, a Fibria abastece seu 
processo produtivo e ainda 
gera um excedente ener-
gético. Nesse trimestre, a 
empresa entregou resulta-
do expressivo em venda 
de energia, reduzindo seus 
custos e aumentando a sua 
c o m p e t i t i v i d a d e .
 No segundo trimestre, 
houve venda adicional 
de energia de R$ 23/t em 
relação ao primeiro tri-
mestre do ano e de R$ 
27/t quando comparada 
ao segundo trimestre de 
2013, contribuindo subs-
tancialmente para que o 
custo-caixa de produção 
desse trimestre tenha au-
mentado 2,2% em relação 
ao ano anterior, abaixo da 
inflação medida no perí-
odo pelo IPCA, de 6,5%, 
e da desvalorização do 
real frente à moeda ame-
ricana, que atingiu 7,9%. 
A Fibria continua perse-
guindo a meta de manter 
o aumento de seu cus-
to-caixa de produção em 
2014 abaixo da inflação.

Fibria lucra R$ 631 milhões 
no segundo trimestre

de 2014

Ensaiando exaustivamen-
te há semanas, a FAMU-
TA (Fanfarra Municipal 
de Taubaté) apresenta à 
população taubateana no 
próximo domingo, dia 
27, às 13h, o show que irá 
apresentar no Campeona-
to Mundial de Bandas de 
Marcha e Show (World 
Championship of Mar-
ching Show Band), que 
acontece de 30 de julho a 
03 de agosto próximo na ci-
dade de Bragança Paulista.
A FAMUTA dispu-
tará o título com 30 
outras fanfarras represen-
tantes do Brasil e exterior 

Após as obras de ga-
lerias, a avenida Anto-
nio Pinheiro Júnior está 
recebendo o recapeamen-
to de asfalto. As obras 

Jovem talento larga na 
frente na principal cate-
goria do circuito paulista 
amador Wesley Dantas 
é campeão da categoria 
Júnior da primeira eta-
pa do Circuito Paulista 
Hang Loose Surf Attack 
2014, encerrada na tarde 
do último domingo, dia 
20, na cidade de Santos.
Irmão de
 GuiGui Dantas e Suelen 
Naraisa, o jovem talento 
apresentou todo poten-
cial do seu surf e largou 
na frente pela disputa do 
título do ano na principal 
categoria do circuito, váli-
do como Paulista Amador.
Importante ressaltar que 
o atleta de 16 anos é 
competidor da categoria 
Mirim, mas competiu e 
levou a melhor pela cate-
goria Júnior, uma acima.

no Estádio do Braganti-
no (que em 2009 passou 
a ser chamado de Estádio 
Nabi Abi Chedid), con-
tando em sua composição 
com cerca de 120 inte-
grantes, apresentando a 
Amazônia e suas lendas.
O novo show com o qual 
a FAMUTA estará com-
petindo no Mundial será 
mostrado a todos os in-
teressados no campo do 
SEDES (Sistema Edu-
cacional de Desenvolvi-
mento Social), localiza-
do à Av. Amador Bueno 
da Veiga, s/nº, no Jar-
dim Ana Rosa . Além 

iniciaram da ponte da 
Estrada do Agronômico
 sentido praça São Fran-
cisco, passando pelo ba-
talhão do Exército. Se-

Destaque também para 
os atletas Gabriel Me-
deiros (Mirim), Daniel 
Adisaka (Iniciante e Es-
treante) e Lúcio Rosá-
rio (Petit), todos finali-
zaram em quinto lugar.
Na classificação por cida-
des, Ubatuba ficou em 2° 
lugar e é uma das favori-
tas para o título do ano.
A cidade foi 
representada por 15 atle-
tas e dez fazem parte da 
equipe de treinamento 
da Secretaria de Espor-
tes e Lazer/PMU, coor-
denada pelo professor/
técnico Fábio Lima.
Pela primeira vez, os 
atletas tiveram inscri-
ções pagas pelo convênio 
entre Prefeitura e AUS.
“Com o pagamento das 
inscrições feito pela in-
teração Prefeitura/AUS, 

do público em geral, os 
parentes e amigos dos 
componentes da Banda 
deverão prestigiar a apre-
sentação, bem como os 
ex-alunos da Fanfarra.
A FAMUTA conquistou o 
título inédito de campeã 
na categoria Sênior du-
rante o XV Concurso de 
Fanfarras e Bandas na ci-
dade de Resende – RJ, em 
setembro de 2013, sob a 
regência do maestro Rogé-
rio Brito, quando se trans-
formou então em Banda 
Marcial, com a inclusão 
de instrumentos como 
trompete e trombone.

guirão para as ruas Santo 
Antonio e Celeste, que 
também receberam as 
obras de galeria e ago-
ra terão um novo asfalto.

tivemos um aumento 
de 15 para 21 atletas de 
2013/2014. A nossa meta 
para 2015 é conseguir fi-
nanciar 100% os atletas 
ubatubenses e incenti-
var ainda mais o surf na 
cidade”, afirmou Fábio.
Ele ainda opina que Wes-
ley entrará para a elite do 
surf em pouco tempo. “Ele 
foi treinado pela AUS 
e tenho certeza que tem 
potencial para ser cam-
peão mundial”, diz Lima.
O circuito conta com 
quatro etapas em 2014. 
A segunda acontece
 no Guarujá, a terceira em 
São Sebastião. Já a decisão 
será em Ubatuba, nas ondas 
lendárias de Itamambuca.
“Sei que decisão será 
aqui em casa e vou com 
tudo em busca da vitó-
ria”, promete Wesley.

Fanfarra de Taubaté
apresenta no domingo o 

show do Mundial

Região da Antonio
Pinheiro Júnior em Pinda 

recebe recapeamento

Ubatubense larga na frente 
no Hang Loose Surf

Attack 2014


