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O acesso à banda larga 
móvel está abaixo da meta 
estabelecida pela Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). Segundo 
avaliação da agência re-
guladora sobre os planos 
de melhorias das pres-
tadoras do serviço, três 
das quatro empresas que 
operam em todo o país 
não conseguiram cumprir 
a meta, estabelecida pela 
Anatel, de acesso à rede 
em 98% das tentativas.
A Claro atingiu o objetivo 
de acesso a dados nas re-
des 3G e 2G entre agosto e 
outubro do ano passado. A 
TIM e a Vivo chegaram ao 

percentual na rede 3G, mas 
ficaram abaixo da meta na 
rede 2G. A operadora Oi 
não conseguiu cumprir 
a tarefa nas duas redes.
Para o serviço de voz, as 
quatro operadoras ultra-
passaram a meta de 95% 
das chamadas completadas 
sobre o total de tentativas. 
Segundo a Anatel, as ope-
radoras de telefonia mó-
vel investiram R$ 17,39
 bilhões em melhorias des-
de 2012. O valor represen-
ta 55% do total previsto 
para ser investido até o fim 
deste ano (31,79 bilhões).
Este é o 5º Ciclo de 
Avaliação, e os dados são 

referentes aos meses de 
agosto, setembro e outu-
bro de 2013. O levanta-
mento é feito a cada três 
meses, desde 2012, quan-
do a comercialização de 
linhas foi suspensa, após 
confirmação de queda 
na qualidade da presta-
ção do serviço de telefo-
nia móvel. Na ocasião, a 
Anatel impôs a todas as 
empresas a obrigação de 
apresentar um plano na-
cional de ação com me-
didas capazes de garantir 
a melhoria na qualidade.
A operadora TIM 
disse que já está dedican-
do esforços para o apri-
moramento necessário do 
acesso à rede de dados 
2G. A Vivo ressaltou que 
está “firmemente compro-
metida” com a melhoria 
contínua da qualidade dos 
serviços e do atendimen-
to prestados aos clientes.
A Oi esclareceu que as 
situações em que as me-
tas estipuladas não foram 
alcançadas já foram ma-
peadas e estão sendo “cui-
dadosamente analisadas e 
tratadas” pela companhia.

Anatel identifica
falhas no acesso à

internet móvel

As obras para a constru-
ção da alça de acesso do 
bairro das Campinas à 
rodovia Presidente Dutra 
estão em fase de constru-
ção de guias e sarjetas. 
O local recebeu limpeza 
vegetal, terraplanagem 
e nivelamento de solo.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Obras, essa é uma obra de 
grande porte, que abran-
ge área total de 12.415,48 
m². Junto com as guias 

Promovido pelo Dpto. de 
Educação Especial da se-
cretaria de Educação, o 
encontro Sabores e Sabe-
res acontece nesta sexta-
feira na sede da Unitau, 
bairro do Itaguá, centro.
O objetivo do encontro é 
apresentar a equipe téc-
nica Ciranda, composta 
por três fonoaudiologis-
tas, três psicólogos e três 
psicopedagogos, para os 

O projeto “Domingo 
de Lazer”, promovido 
pela Prefeitura - atra-
vés da Secretaria de 
Esportes e Lazer, teve 
início nes-
te domingo, 23/02.
 A Quadra de Esportes 
estava repleta de brinque-

e sarjetas, o ponto está 
recebendo uma passa-
gem de águas pluviais 
que ficará sob a nova via.
Além de duas pistas, a obra 
total contempla guias, sar-
jetas, calçadas, ciclovias e 
canteiros centrais. A rota-
tória já existente será am-
pliada, para atender as no-
vas dimensões da estrada.
Segundo informações da 
Secretaria de Obras, está 
sendo realizado o levan-
tamento para a constru-

professores do primei-
ro ano do ensino muni-
cipal e oferecer suporte 
aos seus alunos durante o 
processo de alfabetização.
“Essa equipe tem a função 
de acompanhar os profes-
sores que tem alunos com 
necessidades educacionais 
especiais em suas salas”, 
explica Beatriz Campos 
Villaça, coordenadora 
do Dpto. de Educação.

dos, jogos, apresentações e 
monitores para auxiliar no 
animado domingo de Sol.
 Futebol de Sabão, Fute-
bol de Campo, Futebol 
de Salão, Artes Marciais, 
Capoeira, Ping Pong, 
Cama Elástica, Xadrez, 
Piscina de Bolinhas, fo-

ção de mais uma rotatória 
no final da obra, ligando 
a alça à estrada perpen-
dicular existente no local 
e que leva à Dutra. Além 
dessa, a Secretaria está 
iniciando o estudo para 
a construção de outra ro-
tatória na ligação entre o 
Cidade Nova e o viaduto 
das Campinas. Essas com-
plementações no projeto 
possibilitarão encaixes 
para garantir a segurança 
no trâfego naquela região.

“A intenção é identifi-
car alunos com dificul-
dades escolares para 
sugerir ações que refor-
cem a idéia: Bom para 
todos, essencial para al-
guns”, completa Villaça.
O encontro conta também 
com a presença do contador 
de histórias Rodrigo Libâ-
nio (foto), que apresenta 
uma opção lúdica para a 
educação das crianças.

ram algumas das ativida-
des oferecidas no evento.
 O próximo “Domingo de 
Lazer” acontece no dia 
30/03, a partir das 09h, na 
Quadra de Esportes. Todos 
estão convidados a passar 
momentos de alegria e 
diversão. Não percam!!!

Pindamonhangaba
Alça de acesso ao

bairro das Campinas 
recebe guias e sarjetas

Prefeitura de Ubatuba
oferece suporte para 

alunos com
necessidades

educacionais especiais

Projeto Domingo de 
Lazer traz muita

diversão e alegria para 
Sambentistas e

visitantes. Confiram!
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MISCELÂNEA
Curiosidades

Plebiscito e referendo são formas de consulta ao povo
Plebiscito (plebs = povo e seitum = decisão, decreto) e referendo são duas formas dire-
tas de consulta para saber se um povo aprova ou rejeita certas decisões de seu governo. 
O plebiscito consulta o eleitor antes da decisão ser tomada, o referendo depois.
***
Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito impor-
tante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, ela realiza alterações quí-
micas no cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios 
se torna ainda mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e 
trabalhar o corpo e a mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principal-
mente, no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhada, 
pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao ar livre. A diferença será 
notada logo nos primeiros dias. Lembre-se, porém, de procurar seu médico antes de 
iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa tem ritmo e disposição diferentes, 
portanto, precisa de orientação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos agrotóxicos. Além 
de serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um siste-
ma de produção agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais re-
cursos naturais a longo prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica 
são também destinadas a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura ori-
ginais do alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgânicos, 
os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e saborosa. Apesar 
de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos fracos e in natura, há opções 
industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao preparo de suas refei-
ções, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciem nos gatos todo comportamento que detestam nos homens! 
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
Alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem prá ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono durante o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem grana.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.

Mensagens

Mahatma Gandhi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a fim 
de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vestido numa 
festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Voltou para casa e 
enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um terno. O governa-
dor ligou para a casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. O grande homem 
respondeu.
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta de 
escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho aceitou 
o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua 
direção, cuspiu no sábio e gritou-lhe todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de 
tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exaus-
to e humilhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos 
quiseram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade. O mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o 
presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não são 
aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.
Sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a 
calma. Só se você permitir.

Pensamentos

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Não existe ninguém igual a você, Deus quis você a única.
Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
A realidade se forma em volta de comportamentos.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Para fazer fogo são necessárias apenas duas pedras.
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.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor quem o sustenta.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião de todos.
Quem não vivi para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

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 27/02/2014.
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-
ras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral 
Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Fede-
rais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda dia-
riamente. Edições atuais e de arquivos estão sempre 
a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, 
Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde poderão ser 
retiradas.

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

A Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) 
determinou que os crédi-
tos de celulares pré-pagos 
tenham validade mínima 
de 30 dias. A obrigação 
está em um regulamento 
aprovado ontem, dia 20, 
pela agência reguladora. 
De acordo com o relator 
da matéria, conselheiro 

Rodrigo Zerbone, a faci-
lidade de compra de cré-
ditos de pré-pago faz com 
que, muitas vezes, o con-
sumidor não seja infor-
mado sobre a validade do 
serviço, que, em alguns 
casos, expira em sete 
ou dez dias. “É difícil 
exigir que o atenden-
te da padaria, da banca 

de jornal ou da farmá-
cia saiba qual a validade
 desse crédito”, disse Zer-
bone. A empresa também 
terá que comunicar ao 
consumidor quando os 
créditos estiverem na 
iminência de expi-
rar ou acabar e comer-
cializar créditos com
 validade de 90 e de 180 dias. 

Créditos de celulares
terão validade mínima

de 30 dias 

Novelis em Pinda abre 
inscrições para

programa de
desenvolvimento
de engenheiros

A Novelis, líder mundial 
em laminados e em reci-
clagem de alumínio, abre 
as inscrições para a segun-
da edição do Engineering 
Development Program 
(EDP). Com duração de 
dois anos, o programa 
global tem como objeti-
vo formar profissionais 
com experiência técnica 
para o negócio da em-
presa e acelerar o desen-
volvimento da carreira.
O programa desse ano tem 
10 vagas para engenhei-
ros mecânico, eletricista, 
metalurgista, industrial, de 
automação, de materiais e 
de produção, para as plan-
tas de Pindamonhangaba 
e Santo André, ambas no 
estado de São Paulo. Os 
“EDPers”, como são cha-
mados os participantes, 
passarão por módulos de 
treinamento internacio-
nais e terão a oportunida-
de de propor e executar 
projetos que de fato agre-
gam valor ao negócio.
A Novelis é uma empre-
sa jovem e inovadora e 
tem como compromisso 
atrair, desenvolver e reter 
talentos. Recentemente a 
empresa anunciou inves-
timentos na sua fábrica 
de Pindamonhangaba e 

está em busca contínua 
de profissionais talento-
sos que queiram realizar 
grandes transformações.
“Para atingirmos a meta 
de crescimento para os 
próximos sete anos, é 
preciso transformar nos-
sos processos produtivos 
e, por isso, nossa maior 
demanda é por engenhei-
ros”, diz José Renato Do-
mingues, vice-presidente 
de Recursos Humanos 
da Novelis América do 
Sul.  “Os participantes te-
rão responsabilidade por 
projetos relevantes para 
a empresa e serão treina-
dos em nossas melhores 
fábricas e centros de pes-
quisa nas Américas (do 
Sul e do Norte), Europa 
e Ásia, em um ciclo de 2 
anos”, afirma Domingues.
Para se candidatar, os in-
teressados devem ter os 
seguintes pré-requisitos:
Engenheiros graduados 
entre Dezembro de 2011 e 
Janeiro de 2014 nos cursos 
de Engenharia de Controle 
e Automação; Materiais; 
Elétrica; Mecânica; Meta-
lúrgica; Industrial e Produção;
Inglês fluente;
CREA ativo;
Mobilidade, comuni-
cação, iniciativa e po-

tencial de liderança;
Experiência interna-
cional e/ou participa-
ção em atividades ex-
tra acadêmicas serão 
consideradas diferencial.
 Os engenheiros contrata-
dos atuarão nas áreas de 
Reciclagem; Refusão; La-
minação a Quente e a Frio; 
Laminação de Folhas; Aca-
bamento; Manutenção; 
Tecnologia; Suprimentos e 
Negócios de Reciclagem.
As inscrições podem 
ser feitas até o dia 24 
de março, pelo www.
c i c l o n o v e l i s . c o m . b r
 Entre os benefícios des-
tacam-se: refeição; assis-
tência médica e odonto-
lógica; seguro de vida; 
estacionamento; auxílio 
creche; previdência priva-
da complementar e PPR. 
O salário é de R$ 5.200,00.
A primeira edição do EDP 
teve início em julho de 
2012 e recebeu 2,5 mil 
inscrições. A empresa se-
lecionou 19 engenheiros 
que atuaram nas áreas 
de Tecnologia; Supri-
mentos; Reciclagem; 
Laminação a Quente e a 
Frio; Centros de Cole-
ta; Planejamento e con-
trole de produção; Aca-
bamento e Projeto 2.0.
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O PAT (Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador) de 
Taubaté está disponibili-
zando excelentes ofertas de 
trabalho nas mais diversas 
áreas. Uma multinacional 
está com vaga aberta para 
ajudante de cozinheira, 
com contratação imediata.
Também existe outras op-
ções de vagas, entre elas 
para doméstica, recepcio-
nista, camareira de hotel, 
auxiliar de limpeza, gar-

A nova corte de momo 
foi eleita para o Carnaval 
2014 em Taubaté durante 
evento na última sexta-
feira, dia 21, na Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo (Avenida do Povo).
Dos 06 concorrentes a 
Rei Momo o escolhido 
foi Mairon Jonathan Pe-
reira de Jesus, de 20 anos. 
Vaniele Cristine dos San-
tos, de 26 anos, foi eleita
 Rainha entre 11 candida-
tas. A segunda colocada, 
Juliana de Faria Correa 

O Ministério da Saúde 
anunciou dia 25, a dis-
tribuição de 104 milhões
 de camisinhas como 
parte da estratégia de 
prevenção à aids e às 
demais doenças sexu-
almente transmissíveis 
(DST). A campanha, este 
ano, será estendida a to-
dos os grandes eventos 

O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
disse ontem, dia 25, que 
a decisão de adotar o ra-
cionamento de água no 
estado será tomada “mais 
para a frente”, e a hipóte-
se continua sendo anali-
sada pela Companhia de 
Saneamento Básico de 

Quatro estudantes do cur-
so de Direito da Unitau 
participaram, pela primei-
ra vez, da principal com-
petição de julgamentos 
simulados, realizada a ní-
vel mundial, com univer-
sitários de 550 faculdades, 
de 93 países, a Philip C. 
Jessup International Law 
Moot Court Competition.
A Jessup impõe aos es-
tudantes o desafio de de-
fender sua abordagem 
em relação a um caso 
jurídico sobre Direi-
to Internacional, numa 
espécie de batalha.
Um grupo (normalmen-
te uma dupla) acusa e 
outro defende, com a 
mediação de árbitros – 
magistrados renomados 
a nível internacional.
Toda a sustentação oral 
(a defesa ou acusação 
falada) dos alunos, rea-
lizada em 45 minutos e 
em inglês, é acompanha-
da por eles, responsá-
veis por realizar questio-
namentos sobre o caso.
“Em uma rodada somos 
acusação, em outra defe-
sa. Os árbitros avaliam 
diversos itens, entre eles 
a postura, o nível de co-
nhecimento do caso e das 
leis. Eles fizeram pergun-
tas que nos tiraram da 
linha de raciocínio, foi 
um grande desafio”, dis-
se a aluna do 3º ano, Ana 
Paula Ferreira Machado.

Depois do repúdio do go-
verno brasileiro e de recla-
mações de consumidores 
nas redes sociais, a Adidas 
anunciou que não vai mais 
vender as camisetas co-
memorativas da Copa do 
Mundo que relacionavam 

Balanço divulgado ontem, 
dia 24, pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) mos-
tra que houve aumento de 
36% no número de pesso-
as presas por dirigir alco-
olizadas nas estradas fede-
rais no ano passado. Em 
2013, foram 11.868 deti-
dos contra 8.693, no ano 
anterior. O levantamento 
aponta incremento de 22% 
no número de infrações 
relacionadas à direção 
sob influência do álco-
ol, que passou de 31.782, 
em 2012, para 38.847, em 
2013. A Polícia Rodovi-
ária informou que foram 
feitos 1,5 milhão de tes-

A Câmara de Taubaté 
aprovou requerimento co-
letivo que pede autoriza-
ção ao Secretário de Edu-
cação do Estado de São 
Paulo, Herman Jacobus 
Cornelis Voorwald, para 
a transferência imediata 
da Etec (Escola Técni-
ca) Centro Paula Souza.
Segundo o documento, a 
autorização não pode de-
morar porque “há iminente 
risco, bem como prejuízo, 

çom, atendente de balcão, 
técnico em manutenção 
industrial, motorista de ca-
minhão guindaste, carpin-
teiro de obras, armador de 
ferragens na construção ci-
vil, operador de telemarke-
ting, técnico em manuten-
ção eletrônica, auxiliar de 
faturamento, serralheiro, 
ajudante de carga e des-
carga, pedreiro, servente 
de pedreiro, e manicure.
Para concorrer a essas 

Leite, de 26 anos, tor-
nou-se a Primeira Prin-
cesa, e Elisabete Leite 
dos Santos de 35 anos, 
que ficou em terceiro lugar, 
foi eleita Segunda Princesa.
A corte eleita rece-
beu, além dos troféus, a 
seguinte premiação em 
dinheiro: R$ 3.500 para o 
Rei Momo e para a Rai-
nha, R$ 3.000 para Pri-
meira Princesa e R$ 2.500 
para a Segunda Princesa.
O mandato da 
Corte de Momo do Car-

e festas populares do 
país, como o carnaval, 
São João e a Copa do Mun-
do. Esses preservativos
 representam a primeira re-
messa de 2014 e, de acordo 
com o ministério, devem 
atender à demanda até o 
final de março. Em 2013, 
durante todo o ano, 610 mi-
lhões de camisinhas foram

São Paulo (Sabesp), que 
monitora o nível dos re-
servatórios. “Isso é uma 
decisão técnica, que está 
sendo monitorada dia a dia 
pela Sabesp. Nós vamos 
decidir mais a frente um 
pouco”, disse Alckmin, 
após ser questionado se o 
racionamento estava des-

Ao final de cada etapa, os 
árbitros expunham ava-
liações sobre o desem-
penho dos participantes 
– participaram juízes dos 
Estados Unidos, da Ve-
nezuela, da Estônia, da 
Alemanha, da Polônia, 
de Portugal e do Brasil.
“Além de avaliar a argu-
mentação, eles comen-
taram sobre o profissio-
nalismo e percebemos 
que valorizaram aqueles 
que souberam corrigir 
os erros cometidos com 
elegância”, disse Bruna 
Suzigan Burdulis Lanzi-
lotti, também do 3º ano.
A etapa brasileira, da qual 
participaram os alunos, foi 
realizada em Salvador, na 
Bahia, entre os dias 12 e 15 
de fevereiro. “Saímos ape-
nas um dia do hotel para 
um passeio de quatro horas 
pela cidade. No restante do 
tempo, ficamos estudan-
do o caso e nos preparan-
do para o dia seguinte”, 
disse a couch do grupo, a 
Profa. Ma. Carmen Syl-
via Coutinho de Oliveira.
Ela explica que o caso 
(fictício) escolhido pela 
organização do evento 
envolvia problemáticas, 
em quatro diferentes nú-
cleos, entre uma ilha e 
uma península. Um de-
les, por exemplo, tratava 
da exploração de recursos 
minerais por um deles, 
que implicaria em prejuí-

o Brasil ao turismo sexu-
al. A empresa disse que 
a camiseta fazia parte de 
uma edição limitada que 
só seria vendida nos Esta-
dos Unidos. Patrocinadora 
da Copa do Mundo, a Adi-
das disse que suspenderá a 

tes do bafômetro, 135% 
a mais do que em 2012, 
quando foram aplicados 
648.505 testes. “A PRF 
aumentou consideravel-
mente a fiscalização da 
alcoolemia [concentração 
passageira de álcool etí-
lico no sangue]. Houve 
aumento de autuações e 
de pessoas presas, mas a 
gente tem verificado mu-
dança no comportamen-
to do cidadão no sentido 
de evitar beber e dirigir”, 
disse o chefe da Divisão 
de Planejamento Opera-
cional da PRF, inspetor 
Stênio Pires. Os policiais 
rodoviários aplicaram 3,2 

à educação do alunado”. 
Os vereadores alertaram 
que a estrutura traz risco, 
pois está cedendo, poden-
do chegar ao desabamento.
Além disso, segundo eles, 
“há o agravamento da falta 
de iluminação pública que 
tem facilitado a atuação 
de criminosos que rou-
bam os estudantes”. Ou-
tro problema apontado no 
requerimento se refere ao 
rio que margeia o prédio 

vagas, os interessados 
devem procurar o PAT 
e apresentar os seguin-
tes documentos: RG, 
CPF, comprovante de 
endereço, Carteira de 
Trabalho e o número do PIS.
O endereço do PAT é 
Praça Coronel Vitoriano, 
1 - Centro. O telefone de 
contato é o (12) 3621-
3334 e o horário de aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

naval 2014 teve início no 
dia da eleição e término 
no dia em que for eleita 
a nova Corte, em 2015. 
Os eleitos deverão cum-
prir agenda de compro-
missos e eventos oficiais 
do carnaval na cidade.
No dia 1 de março, sába-
do, acontece a abertura 
oficial do carnaval na 
Avenida do Povo, a par-
tir das 19h30, quando 
a corte de momo rece-
berá das mãos do pre-
feito a chave da cidade. 

 distribuídas. “Temos uma 
campanha grande que é 
feita associando o 
momento de festa e ale-
gria e que pode fazer 
com que as pessoas se 
descuidem um pou-
co de cuidados bási-
cos”, explicou o se-
cretário de Vigilância 
em Saúde, Jarbas Barbosa.

cartado no momento. O 
nível do Sistema Cantarei-
ra baixou ontem, dia 25, 
para 16,9% da capacidade 
de operação, a pior marca 
de sua história. Até o dia 
24, choveu apenas 54,5 
milímetros em fevereiro, 
27% da média histórica de 
202,6 milímetros no mês.

zo para a pesca do outro.
P r e p a r a ç ã o
Os alunos tiveram acesso 
à temática com três meses 
de antecedência, quando 
começaram a se prepa-
rar. “O aprendizado que 
tivemos se equivale a um 
ano de estudos”, relata o 
estudante do 4º ano Pedro 
Augusto Fondelo Silva.
O “intensivo” contou com 
estudos aos finais de se-
mana e nos intervalos de 
aulas, além de muitas tro-
cas de e-mails entre os in-
tegrantes da equipe. Como 
ainda não tiveram a disci-
plina de Direito interna-
cional (ela compõe a grade 
curricular do 5º ano), os 
alunos tiveram que anteci-
par o aprendizado, por con-
ta própria, com a orienta-
ção da professora Carmen.
O resultado foi uma par-
ticipação inesquecível na 
competição e a semente de 
um projeto que pretende 
se estabelecer no Depar-
tamento de Ciências Jurí-
dicas. “A participação em 
um evento dessas propor-
ções já representa um peso 
enorme para o currículo”, 
disse Matheus Mello No-
bre de Jesus, do 4º ano.
A equipe espera insti-
tuir um grupo de estudos 
permanente em Direito 
internacional no Depar-
tamento e se prepara para 
participar das próxi-
mas edições da Jessup. 

venda das camisetas, por-
que acompanha de perto a 
opinião de seus consumi-
dores e parceiros. O Insti-
tuto Brasileiro de Turismo 
(Embratur) repudiou o vín-
culo da imagem do Bra-
sil com o turismo sexual.

milhões de infrações em 
2013, das quais 782 mil 
foram por dirigir em ve-
locidade superior à má-
xima permitida em 20%. 
Foram 325 mil por ultra-
passagem proibida; 258 
mil por dirigir em veloci-
dade superior à máxima 
permitida entre 20% e 50% 
e 178 mil por falta de cin-
to de segurança. “Há uma 
intensificação da fis-
calização por meios 
eletrônicos com ra-
dares e monitora-
mento das rodovias 
autuando através 
das imagens”, dis-
se o inspetor Pires.

e tem recebido o esgoto 
das casas, deixando o odor 
insuportável, além de fa-
zer ceder as ruas ao redor.
Os vereadores lembraram 
que o Poder Executivo 
está ciente da situação e 
acionou o Governo do Es-
tado, “que prometeu trans-
ferir a Etec para o prédio 
vazio, onde funcionava 
a Escola Estadual Agos-
tinho da Silva”, que está 
atualmente desocupada.

PAT de Taubaté oferece
ofertas de trabalho

Corte de Momo do Carnaval 
2014 é eleita em Taubaté 

Saúde vai distribuir 104
milhões de preservativos 

até o final de março

Alckmin avalia possibilidade 
de racionamento de água 

Estudantes da Unitau
participam de competição

internacional de Direito

Adidas retira das lojas
camisetas que relacionam
o Brasil ao turismo sexual 

Aumenta número de presos 
por beber e dirigir nas

rodovias federais 

Câmara de Taubaté reivindica 
mudança de prédio da Etec 
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5ª Sessão Ordinária do 
ano de 2014, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próximo 
dia 24 de fevereiro de 2014, 
segunda-feira, às 18 horas.
MATÉRIAS DE DIS-

CUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 
13/2014, do Vereador 
Roderley Miotto, que 
“Dispõe sobre ruídos 
urbanos e proteção do 
bem estar e do sossego 
público no âmbi-

to do Município de 
P i n d a m o n h a n g a b a ” .
II. Projeto de Lei n° 
16/2014, do Vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villar-
di, que “Declara de Uti-
lidade Pública a LIGA 
PINDAMONHANGA-
BENSE MUNICIPAL DE 
FUTEBOL SETE/
S O C I E T Y ” .
Pindamonhangaba, 19 
de fevereiro de 2014. 
Vereador Ricardo Piorino
P r e s i d e n t e
Pronunciamentos Pes-
soais: conforme ins-
crição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.
Tribuna Livre: 1) Sra. 
Fedra Santos Pimenta
2) Sra. Rosangela Mi-
lie de Souza Leite

Campos do Jordão
Carnaval na montanha 

começa no dia 28

Câmara de Pinda vota 
projeto sobre ruídos

urbanos e perturbação 
do sossego público

A Prefeitura de Cam-
pos do Jordão divulgou a 
programação especial do 
Carnaval na Montanha 
2014. As atrações serão no 
Capivari e na Abernéssia 
em quatro dias de folia.
O carnaval na montanha 
começa no dia 28 de fe-
vereiro, sexta-feira, com 
o Festiva l de Marchi-
nhas. O evento acontece-
rá no Centro Cultural Dr. 
Além, com entrada fran-
ca, a partir das 19 horas.
Na Praça do Gazebo, 
em Abernéssia, de sába-
do a segunda, acontece-
rão shows com as Ban-
das Naluh, Mariângela 
Zan, Nota Samba e com 
o Grupo Novo Esquema 
à partir das 19 horas. No 
sábado e no domingo ha-
verá Matinê da Turma da 
Mônica e Grupo Paran-
ga, à partir das 14 horas.
Na terça-feira, na Avenida 
Januário Miraglia, haverá 
o Desfile das Escolas de 
Samba e Blocos, que des-
cem a avenida a partir das 
19h, até a Praça do Gazebo.
O desfile chega com novi-
dades em 2014. Há anos, 
os blocos e escolas rei-
vindicam uma premiação 
para cada modalidade. A 
reivindicação foi atendida 
e a partir deste ano, as es-
colas terão uma premiação 
diferenciada dos blocos 
e o Desfile será dividido: 
primeiro desfilam os blo-
cos, e depois as escolas. A 
Secretaria de Cultura trará 
jurados de fora da cidade, 
para garantir um julga-
mento imparcial e técnico.
Outra mudança será o lo-
cal e horário da apuração 
dos resultados do desfile. 
Neste ano, ela irá aconte-

cer na quarta-feira, dia 05, 
a partir das 17h, no Giná-
sio Esportivo e não mais 
ao término do desfile, 
como nos anos anteriores.
O primeiro colocado en-
tre os blocos receberá R$ 
1.300,00 e o primeiro lugar 
entre as escolas de sam-
ba receberá R$ 1.700,00.
No Capivari, o Carnaval 
será comandando pela 
Banda Big Valley e Grupo 
Paranga, que farão a ale-
gria dos foliões de sábado 
a terça-feira, com progra-
mação das 14 horas às 18h.
Nos quatro dias de Carna-
val, haverá ainda a apre-
sentação de marchinhas 
itinerantes, com o gru-
po SAMBANENSE, por 
todo o centro comercial 
e turístico da cidade, en-
tre as 11 horas e 16 horas.
Confira a progra-
mação completa:
Sexta  28/02
FEMUCAR (Festival de 
Musicas Carnavalescas)
Concurso de Marchinhas
Eleição: Rei Momo e 
Rainha do Carnaval
Eleição: Pierrot e 
Colombina 3º ida-
de - acima de 60 anos
Inscrições e regula-
mento pelo site: cul-
t u r a c j . b l o g s p o t . c o m
Local: Espaço Cultu-
ral Dr Além. Horário: 
19 horas Entrada Franca
Sábado 01/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivar i
Banda Big Valley – 13h30 
Grupo Paranga (São 
Luiz do Paraitinga) 14 h.
Banda Big Val-
ley 16:30 as 18:00.
Local: Concha Acústi-
ca da Praça do Capivari
Praça do Gaze-

bo em Abernéssia
Matinê com A Tur-
ma da Mônica, às 14h 
Show com a Ban-
da Naluh, às 19h
Domingo 02/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivari
Banda Big Val-
ley – 14h e 16h30
Praça do Gaze-
bo em Abernéssia
Matinê com Gru-
po Paranga (São Luiz 
do Paraitinga) 14h
Show com Mariânge-
la Maia Zan, às 19h
Segunda 03/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivari
Banda Big Val-
ley – 14h e 16h30
Praça do Gaze-
bo em Abernéssia
Show com o Grupo 
Nota Samba 19h e Show 
Com Grupo Novo Sqma 
(Novo Esquema) 21h.
Terça 04/03
Shows na Concha 
Acústica no Capivari
Banda Big Val-
ley – 14h e 16h30
Desfile de Rua com os 
Blocos e Escolas de Sam-
ba da cidade, a partir das 
19h na Avenida Januário 
Miraglia, em Abernéssia.
Desfile dos Blocos :  Anjos 
da Folia , Bloco do Chacri-
nha, Broconhoca, Entro-
meteu e  Piranhas do Vilão.
Desfile das Escolas: 
Acadêmicos da Vai Vai, 
do Monte Carlo, , G.R. 
Acadêmicos do Brita-
dor e. G.R.C.E.S. Unidos 
de Vila Santo Antônio.
Quarta 05/03
Apuração do Resulta-
do do Desfile, a par-
tir das 17h, no Espaço 
Cultural-  Abernéssia.


