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Prefeitura de Pinda 
abre inscrições para 

curso de padaria
artesanal

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está com inscri-
ções abertas para o curso 
de padaria artesanal no 
bairro das Campinas. Com 
o intuito de qualificar os 
moradores para procurar 
alternativas de renda, o 

curso ensina a produzir 
pães caseiros, bolos, ros-
cas e receitas saudáveis, 
além de aulas sobre higie-
nização, para evitar con-
taminações em unidades 
de alimentação e nutrição. 
Serão oferecidas 20 vagas, 

os interessados devem ir à 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade, ao lado do 
Palacete 10 de Julho, para 
fazer a inscrição. O atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h30. É ne-
cessário apresentar o RG e 
comprovante de endereço. 
O curso terá três meses de 
duração e as aulas são gra-
tuitas com início em abril 
na Casa do Jovem, locali-
zada na rua José Benedito 
Quirino, sem número. A 
atividade será desenvol-
vida por meio de parceria 
entre o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
e Fundo Social de Soli-
dariedade do município.

Vôlei Taubaté vence
Canoas e está a uma vitória

da semifinal da Superliga

O Vôlei Taubaté derro-
tou o Canoas na tarde de 
domingo (8) e está a uma 
vitória da semifinal da Su-
perliga. O jogo aconteceu 
no ginásio do Abaeté e ter-
minou em 3 sets a 0 para os 
taubateanos, com parciais 
de 33/31, 25/16 e 25/17, 
em 1h48 de jogo. O Vô-
lei Canoas começou bem 
o jogo, abrindo 3 pontos 
de vantagem, mas os do-
nos de casa foram buscar o 
placar. O set seguiu equi-

librado até o Taubaté con-
seguir fechar em 33/31. Já 
no segundo set, Taubaté 
entrou com mais confiança 
e com bons saques e apro-
veitando bem os contra-a-
taques, fechou a parcial 
em  25/16. No terceiro set, 
dominou a parcial e fe-
chou o set por 25/17, con-
quistando a vitória. O pon-
teiro Dante foi o destaque 
da partida com 12 pontos e 
ficou com o Troféu Viva-
Vôlei. Depois da partida, 

Dante fez uma análise do 
seu desempenho na vitória 
sobre o Vôlei Canoas. “No 
voleibol você não pode ter 
destaque somente em um 
fundamento. Em primeiro 
lugar, procuro passar com 
eficiência e, se isso aconte-
cer, o ataque é uma conse-
quência. Não me preocupo 
em ficar sem atacar, o mais 
importante é a atuação do 
grupo. Estamos unidos e 
confiantes”, afirmou Dan-
te. As duas equipes volta-
rão à quadra no próximo 
domingo (15), às 13h, no 
Poliesportivo La Salle, em 
Canoas (RS). Em caso de 
vitória do Taubaté, a equi-
pe do Vale do Paraíba es-
tará classificada para a se-
mifinal. Se o Vôlei Canoas 
levar a melhor, a decisão 
irá para o terceiro con-
fronto. O SporTV trans-
mitirá a partida ao vivo.  

Dilma sanciona 
a Lei do Feminicídio

Na tarde desta segunda-
feira (9), será sancionada 
pela presidente da Repú-
blica Dilma Rousseff a 
Lei do Feminicídio, que 
tipifica o assassinato de 
mulheres. A cerimônia 
será realizada às 15h, no 
Palácio do Planalto. A Lei 
do Feminicídio será assi-
nada antes que se esgote o 
prazo estabelecido após a 
aprovação pelo Congres-
so Nacional e encaminha-
mento para a Presidência 
da República. A sansão ou 
veto é estabelecido pela 

Constituição em 15 dias 
úteis.  Ontem à noite, em 
cadeia nacional de rádio e 
televisão, em comemora-
ção ao Dia Internacional 
da Mulher a presidente se 
pronunciou e ressaltou que 
a aprovação trará penas 
mais duras para o crime.“-
Quero anunciar um novo 
passo no fortalecimento 
da justiça, em favor de 
nós, mulheres brasileiras. 
Vou sancionar, amanhã, 
a Lei do Feminicídio que 
transforma em crime he-
diondo o assassinato de 

mulheres decorrente de 
violência doméstica ou de 
discriminação de gênero”, 
Em tese, o crime do femi-
nicídio é quando a mulher 
é assassinada por questões 
de gênero. O Projeto de 
Lei 8.305/14, aprovado na 
última terça-feira (3) pela 
Câmara dos Deputados, 
depois de ter tramitado no 
Senado Federal, classifica 
o feminicídio como cri-
me hediondo e modifica 
o Código Penal incluindo 
o crime entre os tipos de 
homicídio qualificado. De 
acordo com o  texto, a pena 
é agravada em um terço 
se o assassinato aconte-
cer durante a gestação ou 
nos três meses posterio-
res ao parto; se for contra 
adolescente menor de 14 
anos ou contra uma pes-
soa acima de 60 anos ou, 
ainda, contra uma pessoa 
com deficiência. A pena 
é maior também quando 
o crime for cometido na 
presença de descendente 
ou ascendente da vítima.

Ministro Kassab anuncia
R$ 200 bi disponíveis para 
prefeituras com projetos 

prontos

O Ministro de Estado das 
Cidades esteve na tarde 
de ontem (6) em Campos 
do Jordão a convite dos 
prefeitos que pertencem 
ao Consórcio de Desen-
volvimento Integrado do 
Vale do Paraíba - Codivap. 
Gilberto Kassab chegou 
ao local do evento, o Ho-
tel São Cristóvão, onde foi 
recepcionado pelo prefeito 
anfitrião Fred Guidoni e 
pelo presidente do consór-
cio, Ernanne Primazi. Na 

oportunidade, o ministro 
apresentou os secretários 
das quatro pastas do seu 
ministério: Secretaria de 
Transporte e Mobilidade 
Urbana, Secretaria de Sa-
neamento (água, esgoto, 
resíduos sólidos e drena-
gem), Secretaria da Ha-
bitação e, Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 
No encontro, o vice-pre-
sidente do Codivap, Mar-
quinho Bertaioli, lembrou 
que Kassab já participava 

de encontros do Codivap. 
“Agora a gente volta na 
condição e estabelecer 
parcerias. Na condição de 
continuar aprendendo com 
vocês e levar os exemplos 
bem sucedidos aqui im-
plantados por vocês para 
todo o Brasil.”, disse o mi-
nistro.  Ele ressaltou que 
o ministério conta com 
uma carteira de R$ 200 
bilhões para ser comparti-
lhada com prefeituras que 
apresentem seus projetos 
Aproximadamente 20 pro-
jetos foram entregues ao 
ministro pelos prefeitos da 
região, com interesse em 
acessar os recursos dispo-
níveis, para investimentos 
federais direcionadas Para 
saneamento, habitação e 
mobilidade urbana além de 
projetos emergenciais vol-
tados para o setor hídrico.
“A verba é finita! Mas os 
bons projetos tem mais 
chances de serem habilita-
dos. Tudo no seu tempo.”, 
concluiu o Ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab.
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Perfil astrológico dos signos

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes, 
tem a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica, 
sensitivo, superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos, são criativos, 
adaptam-se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados. 
Touro (21de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga 
e quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são 
inconstantes e vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito 
ligados às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança de-
vem evitar a tendência para arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração, só precisam 
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a 
beleza das coisas, é o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojado, os escorpianos não temem 
obstáculos, podem s tornar cruéis com quem atravessar em seu caminho. Bons líderes 
de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que 
desejam atingir, são amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.

Humor

Uma mulher vai à farmácia e pede:
- Por favor, você tem veneno?
- Pra que?
- Pra matar o meu marido!
- Não posso lhe vender pra esse fim.
A mulher abre a bolsa e exibe uma foto do marido na cama com a mulher do farma-
cêutico e ele diz:
- Oh! Desculpe, não sabia que a senhora trazia a receita...
***
Quatro compadres mineirinhos costumavam ir pescar a vários anos juntos. Só que este 
ano, a mulher do Tião bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. Ele ficou muito brabo 
e ligou para os companheiros dizendo que não poderia ir à pesca este ano. Dois dias 
depois, os companheiros chegaram à beira do rio e quem estava lá, já com a pescaria 
toda arrumada? Tião, em pessoa! Os companheiros intrigados, perguntaram: 
- Uai Tião! Você disse que não vinha mais, que a patroa não tinha deixado. O que 
aconteceu?
E o Tião explica:
- Bem, é simples. Ontem, ela acabou de ler um livro e aí me levou pro quarto. Lá tinha 
duas algemas e duas cordas em cima da cama. Aí, ela mandou eu algemá-la e amarrar 
ela. Aí, ela falou desse jeito:
- Agora você faça o que quiser...
- Então não pensei duas vezes, sô... Peguei minha tralha e vazei...

Mensagens

Quem vive a se queixar é um verdadeiro espinho humano. Quem é frio à vida, guarda 
gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto falante, Quem ouve a tentação, cai 
onde julga ergue-se. Quem não sabe o que quer, parece folhas ao vento. Quem esquece 
as ofensas, está livre de todo mal.
***
Quando não havia psicoterapeuta, nem antidepressivo, os problemas eram resolvidos 
com bom senso, inspirados na sabedoria do povo, transmitida pelos ditados populares. 
Eu chorava porque não tinha sapatos novos e quando olhei para traz vi um homem 
que não tinha os pés. Nem todos se conformam com os sofrimentos alheios. Os menos 
egoístas podem se lembrar do ditado quando se sentirem injustiçados.
***
Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios Superiores, modificam-nos a experiência e minuto 
a minuto. Evite as lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés 
de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reer-
guimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a 
questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não pe-
netre no círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de 
gosto. Seja cometido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade 
espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de se re-
ferirem a você. Em hora alguma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer 
qualidade excedente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se 
de que a virtude não é uma voz que fala e sim um poder que irradia.

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.
Uma idéia sem execução é um sonho.
O amor não pede licença para entrar, ele surge já instalado.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio.
Faça primeiro o mais importante e não o mais urgente.
Onde existe vontade, existe os meios.
Um coração sem mácula dificilmente se assusta.
As palavras ligam as pessoas que têm a mesma energia.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar ela ri.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir o dever.

Tremembé recebe o Sebrae Móvel

Secretaria de Saúde realiza
campanhas simultâneas contra HPV, 

Tuberculose e Câncer de Colo de Útero

Prefeitura inicia cursos gratuitos do 
SENAI no Maracaibo e região

Empresários e interessa-
dos em abrir um negócio 
podem obter informações 
gratuitas na Praça Geral-
do Costa. O Sebrae Móvel 
atenderá empresários e in-
teressados em se tornarem 
empreendedores de terça 
a sexta (10 a 13/3), das 9h 
às 16h, na Praça Geral-
do Couto, em Tremembé. 
A iniciativa conta com o 
apoio da Prefeitura, Pou-
patempo do Empreende-
dor e Acitre (Associação 
Comercial e Industrial de 
Tremembé). Na van do 

Campanha de Vaci-
nação contra o HPV
No período de 02 de mar-
ço à 17 de abril de 2015, 
meninas de 9, 10 e 11 anos 
deverão ser vacinadas 
contra o HPV ( Papiloma 
Vírus Humano). Este vírus 
é um dos causadores do 
Câncer de Colo de Útero 
e Verrugas Genitais. Atu-
almente este agravo repre-
senta a 4ª causa de morte 
entre as mulheres brasilei-
ras. Leve sua filha à uma 
Unidade de Saúde mais 

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Ação Social de Tremembé 
em mais uma parceria com 
o SENAI deu início na tar-
de desta quarta-feira aos 
cursos profissionalizantes 
do SENAI nos bairros Ma-

Sebrae Móvel, os analis-
tas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individu-
ais gratuitos sobre temas 
relacionados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, finanças, marke-
ting, recursos humanos, 
legislação e formalização 
de empresas. Os interessa-
dos também receberão in-
formações sobre produtos 
e serviços oferecidos pela 
entidade e a programação 
de palestras e consultorias 
do Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor de 

próxima de sua residência 
para ser vacinada. Preven-
ção é a melhor atitude.
Campanha da Mulher 2015
Em comemoração ao dia 
“8 de março – Dia Inter-
nacional da Mulher”, no 
período de 2 à 6 de março, 
intensificando as ações de 
Prevenção contra o Câncer 
do Colo do Útero, estará 
sendo realizado em todas 
as Unidades de Saúde, exa-
me de Preventivo Gineco-
lógico e testes rápidos para 
HIV, Hepatites B e C e Sí-

racaíbo I e II, Alberto Ron-
coni, Flor do Campo, Poço 
Grande e Pinheirinho.
São dois cursos oferecidos 
no momento, Técnica em  
Vendas e Recepcionista. 
No total foram matricula-
dos 45 alunos, divididos 

Taubaté, mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com a 
Prefeitura, ACIT, Unitau, 
Sinhores, Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté. Se-
brae Móvel em Tremembé 
Data: 10 a 13 de março 
Horário: 9h às 16h 
Local: Praça Geraldo 
Costa, s/n, Centro Mais 
informações podem ser 
obtidas no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté. 
Tel.(12) 3621-5223 – 
Email: pae.tauba-
t e @ g m a i l . c o m

filis. Procure uma unidade 
mais próxima à sua casa e 
previna-se. Campanha de 
Prevenção à Tuberculose
Pessoas com tosse há mais 
de 2 semanas podem estar 
com Tuberculose. No pe-
ríodo de 2 à 15 de março, 
todas as Unidades de Saú-
de estarão intensificando 
a coleta de exames para 
diagnóstico de Tubercu-
lose. Procure a Unida-
de mais próxima de sua 
residência e Previna-se. 
Tuberculose tem Cura!

em duas turmas. Os cur-
sos tem duração de dois 
meses e são realizados 
nos períodos tarde e noite.
As aulas acontecem na 
sede do CRAS (Cen-
tro de Referência de 
Assistência Social).
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SP fecha cerco contra venda de álcool 
para menores perto de universidades

Formação de quadrilha
será investigada em
inquérito específico

com 37 nomes

Prefeitura de Ubatuba atende
demanda do Orçamento
Participativo no Taquaral

MULHERES SÃO MAIORIA
EM PROGRAMAS DO CIEE

4,5 mil agentes das vigi-
lâncias municipais, esta-
dual e do Procon-SP per-
correrão bares, mercados 
e lojas de conveniência a 
partir desta sexta-feira. A 
Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo vai fe-
char o cerco contra a ven-
da e o consumo de bebidas 
alcoólicas por menores de 
idade em estabelecimen-
tos comerciais localizados 
nas imediações de facul-
dades e universidades em 
todo o Estado. Cerca de 
4.500 agentes das vigi-
lâncias sanitárias estadual 
e municipais e do Pro-
con-SP irão percorrer, a 
partir desta sexta-feira, 6 
de março, bares, baladas, 
supermercados e lojas de 
conveniência para verifi-
car o cumprimento da “Lei 
Antiálcool para menores”, 
válida desde 2011. As ins-
peções ocorrerão a qual-
quer momento do dia ou 
da noite, na maioria dos 
casos com os agentes à 

O ministro Teori Zavas-
cki deferiu a abertura de 
inquérito para investigar 
37 autoridades pelo crime 
de formação de quadrilha 
para a prática de corrup-
ção e lavagem de dinheiro, 
relacionada ao pagamento 
de propinas na Petrobras. 
O pedido foi feito pelo 
procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot. 
De acordo com a decisão 
de Teori, divulgada nessa 
sexta-feira (6), 19 deputa-
dos, sete senadores e 11 ex-
deputados, além de João 
Vaccari Neto e Fernando 
Baiano (apontados como 
operadores do esquema), 
serão investigados por 
“esquema criminoso mon-
tado” dentro da estatal. Ele 
acolheu pedido feito por 
Janot, que argumenta que 
grupos de políticos ligados 
a pelo menos três partidos 
(PP, PT e PMDB) agiam 
em associação criminosa. 
“No decorrer das investi-
gações sobre lavagem de 
dinheiro, detectaram-se 
elementos que apontavam 
no sentido da ocultação 
de recursos provenientes 
de crimes de corrupção 
praticados no âmbito da 
Petrobras. O aprofunda-
mento das apurações con-
duziu a indícios de que, no 
mínimo entre os anos de 
2004 e 2012, as diretorias 
da sociedade de economia 
mista estavam divididas 
entre partidos políticos, 
que eram responsáveis 
pela indicação e manu-
tenção de seus respectivos 
diretores”, escreveu Janot 
na petição enviada a Teori. 
Além do inquérito para 
apurar formação de qua-
drilha, o magistrado de-
feriu nessa sexta-feira (6) 
21 pedidos para investi-
gar autoridades com sus-
peita de envolvimento 
em desvios na Petrobras. 
Ele delega o juiz Márcio 
Schiefler Fontes, que tra-
balha em seu gabinete, 
para conduzir o inquérito 
criminal sobre autoridades 
com prerrogativa de foro, 
em sua maioria. Constam 
na lista nomes como o 
do presidente do Senado, 
Renan Calheiros, dos se-
nadores Benedito de Lira 
(PP-AL), Ciro Nogueira 
(PP-PI), Edison Lobão 
(PMDB-MA), Romero 
Jucá (PMDB-RR) e Val-
dir Raupp (PMDB-RO), 
além dos ex-ministros de 
Estado Aguinaldo Ribei-
ro (atualmente é senador 
pelo PP-PB) e Mário Ne-
gromonte. Lobão também 
foi ministro dos governos 
do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e de Dil-
ma Rousseff. Na petição 
protocolada no início da 
semana no STF, Rodrigo 
Janot enumera uma série 
de elementos. “[Esses in-
dícios] justificam a instau-
ração de inquérito para a 
integral apuração do pro-
cesso sistêmico de distri-
buição de recursos ilícitos 

Começou nesta terça-fei-
ra, 03 de março, a instala-
ção de luminárias e exten-
são de rede no bairro do 
Taquaral. A obra atenderá 
mais de 200 metros da Es-
trada do Angelin, melho-
rando a qualidade de vida 
de centenas de moradores 
que vivem no entorno Esta 
iluminação foi a segunda 
mais votada na região 06, 
onde localizam-se os bair-

Em março, mais precisa-
mente no dia 8, se come-
mora o Dia Internacional 
da Mulher, momento em 
que se celebra as conquis-
tas femininas e também 
em que se analisa o quanto 
ainda falta para se chegar 
à igualdade de direitos na 
sociedade. Dados recentes 
do IBGE revelam que, ape-
sar da queda nos índices de 
desemprego, os jovens e as 
mulheres somam os maio-
res percentuais de desocu-
pados. No quarto trimestre 
do ano passado, o nível 
de desemprego do sexo 
feminino chegou a 7,7%, 
enquanto o do masculino 
foi de 5,6%. A boa notícia 
é programas de inclusão 
social e profissional estão 
atacando diretamente esse 
problema. Recente balan-
ço do CIEE, por exemplo, 
indica que as mulheres são 
maioria entre estagiários 
(63%) e aprendizes (52%). 
Esses programas são vol-
tados ao empoderamen-

paisana (sem colete de fis-
calização) Além da capital 
paulista, haverá ações em 
cidades com vida univer-
sitária, como Guarulhos, 
Mogi das Cruzes, Santos, 
Marília, Bauru, Ribeirão 
Preto, Botucatu e Presi-
dente Prudente, entre ou-
tras. Vigente desde 19 de 
novembro de 2011, a lei 
antiálcool já fiscalizou, até 
janeiro deste ano, 742.885 
estabelecimentos no Es-
tado, com aplicação de 
2.051 multas. A lei proí-
be que bares, restauran-
tes, lojas de conveniência, 
baladas, entre outros lo-
cais, não possam vender, 
oferecer e nem permitir a 
presença de menores de 
idade consumindo bebidas 
alcoólicas no interior dos 
estabelecimentos, mes-
mo que acompanhados de 
seus pais ou responsáveis 
maiores de idade. Os es-
tabelecimentos infratores 
estão sujeitos a multas de 
mais de R$ 100 mil e, no 

a agentes políticos, nota-
damente com utilização de 
agremiações partidárias, 
no âmbito do esquema cri-
minoso perpetrado junto à 
Petrobras.” O procurador-
geral da República elenca 
o nome de empreiteiras 
que detinham contratos 
com a estatal e criaram, 
segundo as apurações, um 
cartel que dividia entre si 
as licitações para obras e 
repassavam vantagens in-
devidas a funcionários de 
alto escalão da empresa, 
indicados por partidos po-
líticos. O sobrepreço nas 
obras variava de 1% a 5% 
do valor dos contratos. Ele 
afirma na petição que “as 
vantagens indevidas e os 
prejuízos causados à so-
ciedade de economia mis-
ta federal provavelmente 
superam R$ 1 bilhão.” Ao 
citar os depoimentos do 
doleiro Alberto Youssef e 
de Paulo Roberto Costa, 
ex-diretor de Abasteci-
mento da Petrobras indi-
cado para o cargo pelo PP, 
Janot afirma que o ex-di-
retor de Serviços Renato 
Duque era “o homem” de 
integrantes do PT na em-
presa e que Nestor Cer-
veró, na época à frente da 
Diretoria Internacional, 
desempenhava o mesmo 
papel para parlamentares 
do PMDB. Para que os 
valores passassem de um 
ponto a outro da cadeia 
(das empreiteiras para di-
retores e políticos), as in-
vestigações apontaram a 
existência de “operadores” 
ou “intermediários”. “Re-
feridos operadores encar-
regavam-se de, mediante 
estratégias de ocultação da 
origem dos recursos, lavar 
o dinheiro e, assim, permi-
tir que a propina chegas-
se aos seus destinatários 
de maneira insuspeita”. 
A petição encaminhada 
por Janot explicita que o 
operador do PP era, qua-
se sempre, Youssef, que 
quem recebia em nome 
do PT era João Vaccari 
Neto (tesoureiro do parti-
do), e que o intermediário 
do PMDB era Fernando 
Antônio Falcão Soares, 
conhecido como Fernan-
do Baiano. Em todas as 
decisões que tomou sobre 
os requerimentos de Janot, 
Teori Zavascki recorda 
que “a abertura de inqué-
rito não representa juízo 
antecipado sobre autoria e 
materialidade do delito”. 
Ele destaca que os pedidos 
de abertura de inquérito 
têm como base depoimen-
tos colhidos em delação 
premiada. “Tais depoi-
mentos não constituem, 
por si sós, meio de prova, 
até porque, segundo dispo-
sição normativa expressa, 
nenhuma sentença conde-
natória será proferida com 
fundamento apenas nas de-
clarações de agente cola-
borador”, escreveu Teori. 
Veja a seguir a lis-
ta completa:

ros Pedreira, Perequê-A-
çu, Usina Velha, Sumidou-
ro, Taquaral, Indaiá, Barra 
Seca e Praia Vermelha do 
Norte. Esta demanda foi 
eleita em plenárias fei-
tas na região por meio do 
Orçamento Participa-
tivo, no ano de 2014, 
onde também foram elei-
tos os conselheiros nos 
quais acompanham os 
encaminhamentos des-

to e à inclusão social dos 
beneficiados, por meio da 
capacitação profissional. 
“A maioria feminina en-
tre nossos capacitandos é 
um dos melhores sinais de 
que estamos contribuin-
do para um futuro mais 
igualitário”,  analisa Luiz 
Gonzaga Bertelli, presi-
dente executivo do CIEE. 
A entidade acumula histó-
rias de sucesso em todo o 
Brasil. Há 11 anos, Fa-
bíola Mara de Souza Al-
ves começou sua carreira 
como estagiária do hos-
pital brasiliense da Rede 
D’Or São Luiz quando 
ainda estudava psicolo-
gia. A experiência foi de-
cisiva para que ocupasse 
o cargo em que está hoje: 
é a gerente de RH. “O es-
tágio é o primeiro degrau 
da escalada profissional”, 
comenta, ao observar que 
muitos outros gestores da 
Rede D’Or também passa-
ram por essa modalidade 
de capacitação. O hospi-

caso de reincidências, po-
dem ser interditados por 
15 a 30 dias e até mesmo 
perderem a inscrição no 
cadastro de contribuintes 
do ICMS. “É preocupante 
que estudantes universitá-
rios que sequer completa-
ram 18 anos tenham acesso 
facilitado a bebidas alcoó-
licas. Os estabelecimentos 
comerciais não podem ser 
coniventes com isso. Por 
isso vamos realizar esta 
megaoperação, que tem 
caráter de promoção da 
saúde. Estudos apontam 
que, quanto mais cedo os 
jovens começam a beber, 
maiores são as chances de 
desenvolverem dependên-
cia química no futuro” diz 
a diretora do Centro de Vi-
gilância Sanitária Estadu-
al, Maria Cristina Megid. 
Denúncias sobre o des-
cumprimento da lei podem 
ser feitas pelo site www.
alcoolparamenoreseproi-
bido.sp.gov.br ou pelo 
telefone 0800-771-3541.

Aguinaldo Velloso Bor-
ges Ribeiro (depu-
tado federal PP-PB)
Aline Lemos Corrêa 
de Oliveira Andrade 
(ex-deputada federal)
Anibal Ferreira Gomes 
(deputado PMDB-CE)
Arthur César Pereira de Lira 
(deputado federal PP-AL)
Carlos Magno Ramos 
(ex-deputado federal)
Ciro Nogueira Lima Fi-
lho (senador PP-PI)
Dilceu João Sperafico (de-
putado Federal PP-PR)
Eduardo Henrique da Fon-
te de Albuquerque Silva 
(deputado federal PP-PE)
Fernando Antônio Falcão 
Soares (Fernando Baiano)
Gladison de Lima Ca-
meli (senador PP-AC)
Jerônimo Pizzolot-
to Goergen (depu-
tado federal PP-RS)
João Alberto Pizzolati Jú-
nior (ex-deputado federal e 
atual secretário extraordi-
nário de Articulação Insti-
tucional e Promoção de In-
vestimentos de Roraima)
João Felipe de Souza 
Leão (ex-deputado fe-
deral e atual vice-gover-
nador e Secretário de 
Planejamento da Bahia)
João Luiz Argolo Filho 
(ex-deputado federal)
João Sandes Junior (de-
putado federal PP-GO)
João Vaccari Neto 
(tesoureiro do PT)
José Alfonso Ebert Hamm 
(deputado federal PP-RS)
José Linhares Ponte 
(ex-deputado federal)
José Olímpio Silvei-
ra Moraes (deputa-
do federal PP-SP)
José Otávio Germano (de-
putado federal PP-RS)
Jose Renan Vascon-
celos Calheiros (se-
nador PMDB-AL)
Lázaro Botelho Martins 
(deputado federal PP-TO)
Luis Carlos Heinze (de-
putado federal PP-RS)
Luiz Fernando Ramos Faria 
(deputado federal PP-MG)
Mario Silvio Mendes 
Negromonte (ex-depu-
tado Federal, conselhei-
ro do Tribunal de Con-
tas do Estado da Bahia)
Nelson Meurer (depu-
tado federal PP-PR)
Pedro da Silva Correa de 
Oliveira Andrade Neto 
(ex-deputado federal)
Pedro Henry Neto 
(ex-deputado federal)
Renato Delmar Molling 
(deputado federal PP-RS)
Roberto Egígio Balestra 
(deputado federal PP-GO)
Roberto Pereira de Britto 
(deputado federal PP-BA)
Roberto Sérgio Ribei-
ro Coutinho Teixeira 
(ex-deputado federal)
Romero Jucá Filho (se-
nador PMDB-RR)
Simão Sessim (depu-
tado federal PP-RJ)
Valdir Raupp de Matos 
(senador PMDB-RO)
Vilson Luiz Covat-
ti (ex-deputado federal)
Waldir Maranhão Car-
doso (deputado PP-MA)

sas demandas e necessi-
dades dos munícipes. O 
serviço será semelhante 
ao já executado no aces-
so à Vila Santana, na 
Avenida Rio Grande do 
Sul (atrás do aeroporto) 
e na entrada do bairro da 
Ressaca, além de insta-
lações pontuais realiza-
das ao longo das vias da 
cidade. A população pe-
diu, a Prefeitura atendeu!

tal continua contratando 
e capacitando estudan-
tes, atingindo percentuais 
de efetivação que che-
gam a 70% Tainara Luísa 
Alves Oliveira, de 16 anos 
e terceiranista do ensi-
no médio, está seguin-
do os passos de sucesso 
dos seus antecessores. 
Ela começou seu treina-
mento há dois meses e já 
percebe mudanças no seu 
comportamento. “No iní-
cio eu era bem calada e 
agora me sinto mais à von-
tade para me expressar”, 
diz. Ela mora com o pai 
– oficial da Polícia Mili-
tar – e dois irmãos, sendo 
que apenas a mais velha, 
de 22 anos, trabalha. O 
outro, de 18, terminou o 
ensino médio e ainda não 
emplacou uma faculdade. 
Com a bolsa-auxílio que 
recebe, ajuda no orça-
mento da casa e, com o 
que sobra, pôde comprar 
roupas e até mesmo seu 
primeiro smartphone.
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Trabalhadores da Gerdau 
de Pinda protestam
contra demissões

Páscoa deve movimentar 
o comércio na região

Os trabalhadores da Ger-
dau fizeram uma pa-
ralisação nessa quin-
ta-feira, dia 5, em 
protesto contra demissões 
que semanalmente têm 
ocorrido na empresa. O 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba-
CUT calcula que em cerca 
de um ano, a empresa te-
nha reduzido seu quadro 
em cerca de 300 funcioná-
rios. “Várias vezes cobra-
mos que o RH abra nego-
ciação, aos menos discuta 
sobre férias coletivas, lay
-off, redução de jornada, 
mas a Gerdau de Pinda 
prefere demitir. Manda 
embora um pouquinho em 

Um levantamento realiza-
do pelo Sincovat (Sindica-
to do Comércio Varejista) 
nas cidades de Taubaté, 
Caçapava, Campos do Jor-
dão e Ubatuba, mostrou 
que, apesar do momento 
econômico desfavorável, 
os comerciantes estão oti-
mistas com relação às ven-
das de Páscoa. De acordo 
com a pesquisa realizada 
com 32 estabelecimentos 
voltados principalmente 
ao setor de doces e choco-
lates, a intenção é vender, 
em média, 5% a mais este 

cada semana pra disfarçar, 
piorou nesse começo de 
ano e quem tem sofrido 
com isso são os trabalha-
dores, aqueles que perdem 
seus empregos e aqueles 
que ficam com trabalho 
dobrado”, disse André 
Oliveira – Andrezão, 
coordenador do comi-
tê sindical de base. Se-
gundo a entidade, além 
do acúmulo de funções, 
está ocorrendo a troca de 
operadores experientes 
por estagiários, principal-
mente nos acabamentos 
da Laminação 1 e 2. “A 
empresa sempre busca al-
guém que faça o mesmo 
serviço por um salário 

ano, com relação a igual 
período de 2014. Segun-
do a Abras (Associação 
Brasileira de Supermer-
cados), todos os produtos 
relacionados à Páscoa ti-
veram aumento de pre-
ço. Os ovos de chocolate 
apresentam a maior alta, 
chegando a ficar 10,9% 
mais caros na compara-
ção com o ano passado. 
Além dos ovos de Páscoa, 
a data aquece a procura 
por outros produtos, como 
peixes em geral, refrige-
rantes, cervejas, vinhos, 

menor e agora chegaram 
ao cúmulo de colocar es-
tagiário com posto fixo, 
operando equipamento 
sozinho, correndo risco de 
acidente. Sem contar que o 
estagiário não tem as mes-
mas garantias. A empresa 
não consegue nem emitir a 
CAT (Comunicado de 
Acidente de Trabalho)”, 
disse Herivelto Moraes - 
Vela, secretário geral do 
sindicato. O movimento 
também protestou con-
tra a suspensão do aten-
dimento do convênio 
médico do Bradesco Saú-
de na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Pinda, que 
já passou de um mês.

doces e chocolates em ge-
ral. A época é considerada 
o segundo melhor período 
em vendas para o setor de 
supermercados, em todo o 
ano, superado apenas pelo 
Natal. “A percepção de 
um ano difícil acaba afe-
tando as expectativas dos 
empresários. No entanto, 
o período é bastante pro-
pício ao consumo, uma 
vez que é uma data san-
ta e muitas famílias não 
abrem mão de celebrar”, 
explica Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat.

Prefeitura de Taubaté 
emite primeiro lote do 

IPTU 2015

A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças da 
Prefeitura de Taubaté 
informa que foram ini-
ciadas as emissões dos 
carnês de IPTU, refe-
rente ao ano de 2015, 
e que o primeiro dos cinco 
lotes começou a ser entre-
gue nesta quarta-feira, 4. 
O primeiro lote corres-
ponde à quantia de 22 
mil carnês e as datas de 
vencimento variam en-

tre 19, 20 e 21 de março, 
de acordo com a região. 
Esta verba arrecadada será 
destinada a serviços pú-
blicos essenciais como: 
saúde, educação, seguran-
ça e obras, além das des-
pesas fixas do município. 
O munícipe que optar 
por efetuar o pagamento 
à vista terá um desconto 
de 10% e deverá fazê-lo 
nas datas acima citadas.
No entanto, existe a 

possibilidade de um se-
gundo vencimento, nos 
dias 19, 20 e 21 de abril, 
quando o desconto será 
de 5%. Para os que opta-
rem pelo parcelamento, 
a Prefeitura lembra que o 
valor do IPTU será dividido 
em 10 vezes, começando 
em março e terminando a 
quitação em dezembro 
deste ano. A arrecada-
ção com o IPTU deve 
atingir R$ 60 milhões.

Vencimento do IPTU
em Pindamonhangaba

é dia 15

Os contribuintes que re-
alizarem o pagamento do 
IPTU até o dia 15 deste 
mês terão descontos. Há 
várias opções para fazer 
o pagamento, desde cota 
única até parcelamento em 
10 vezes. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba orienta 

os moradores que ainda 
não receberam o carnê ir 
à Prefeitura ou Subprefei-
tura com o carnê antigo, 
ou, se preferir, emitir a 
segunda via pela internet. 
Neste ano foram postados 
mais de 58 mil carnês, via 
Correios, e a estimativa 

de recebimento é de R$ 
25.891.837,82 e este valor 
será revertido em inúme-
ros serviços à população. 
Para pagamento em cota 
única o desconto é de 10 
%, cota dupla será 5% e em 
até 10 parcelas será de 2%, 
isto se o pagamento for re-
alizado até a data de venci-
mento. O dia 15 de março 
é a data limite para os pa-
gamentos com desconto. 
É importante lembrar que 
as pessoas que optarem 
pelo pagamento em dez 
vezes ou em cota dupla, 
a data dos demais paga-
mentos também será dia 
15, dos meses subsequen-
tes. Para evitar esquecer o 
dia do pagamento e perder 
o desconto o munícipe 
pode ir ao caixa eletrônico 
de seu banco e agendar o 
pagamento, com data li-
mite como dia 15. Para 
obter mais informações 
sobre este processo ele 
deve procurar um funcio-
nário da agência bancária.


