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Oswaldo Cruz já está
liberada, mas Tamoios
permanece interditada

Time do Emprego tem inscrições 
abertas em Tremembé Ao todo 

são 60 vagas disponíveis

Febre amarela volta a
fazer mais uma vítima

Temer assina decreto que 
beneficia montadoras

A Rodovia Oswaldo Cruz 
(SP-125), que liga Taubaté 
a Ubatuba foi liberada na 
tarde desta quinta-feira , 
após cerca de 14 horas de 
interdição ocasionada por 
quedas de barreiras.
De acordo com a Polícia 
Rodovia Estadual (PRE), a 
liberação da rodovia acon-
teceu depois que as pistas 
foram desobstruídas nos 
dois sentidos entre os kms 
71 e km 86, já no trecho de 
serra. Depois de 14 horas, 
de interdição, os motoris-
tas puderam usar a estra-
da, primeiro uma pista de 
cada vez, em comboio, e 

O município de Tremem-
bé vai receber duas turmas 
com 30 vagas cada uma no 
programa Time do Empre-
go, gerenciado pela Secre-
taria Estadual do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT).
As inscrições ocorrem em 
13 de novembro, na Uni-
versidade Virtual do Esta-
do de São Paulo (Univesp 
– rua Antônio Lourenço 
Xavier, s/n, Centro). Os 
encontros serão no salão 
da Igreja Adventista, na 
rua Primeiro de Janeiro, 
245, Centro, com data pre-
vista de início para o dia 
19, das 13 às 17 horas, e 
término agendado para 
5 de dezembro (primeira 
turma). A segunda inicia 

A Secretaria do Estado de 
Saúde confirmou na se-
gunda-feira, dia 5, a morte 
de uma pessoa que morava 
em Cunha, por febre ama-
rela. Morador daquela ci-
dade mas a suspeita é que 
tenha contraído a doença 
em Caraguatatuba. Segun-
do informações o rapaz 
trabalhou por uma semana 
na Fazenda Serramar.
O Instituto Adolfo Lutz 
confirmou a contaminação 

O presidente Michel Te-
mer (MDB) – fotos – as-
sinou , nesta quinta-feira, 
um decreto que regula-
menta a medida provisória 
que cria o Rota 2030, novo 
programa de incentivos 
para o setor automotivo 
brasileiro. Temer assinou 
decreto minutos depois da 
aprovação no Senado.
O programa estipula re-
gras que as montadoras 
deverão seguir para me-
lhorar o consumo de com-
bustível

em seguida, o tráfego foi 
liberado nos dois sentidos.
A Rodovia dos Tamoios, 
que liga São José a Ca-
raguatatuba, também foi 
interditada na noite de 
quarta-feira, depois de um 
bloqueio no km 70 com 
a queda de uma árvore e 
dois postes de energia , 
Durante a madrugada, fo-
ram registradas mais que-
das de barreiras.
Segundo a concessionária 
que administra a rodovia, 
o trecho de serra está to-
talmente interditado pelo 
risco de novos desmoro-
namentos. Não há prazo 

em 6 de dezembro, das 9 
às 13 horas, e segue até o 
dia 21.
Os interessados devem le-
var Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e, caso possuam, 
número do Programa de 
Integração Social (PIS). 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3607-1025.
O Time do Emprego orien-
ta o trabalhador na busca 
de um trabalho compatível 
com seus interesses, ha-
bilidades e qualificações 
profissionais.
O diferencial é a ajuda 
mútua existente entre os 
participantes, a troca de 
experiência e a procura 
conjunta por uma oportu-
nidade.

pela doença.
No Estado, já são 502 ca-
sos autóctones de febre 
amarela silvestre.
Do total, 14 casos                          
foram registrados no Li-
toral    Norte, com cinco 
óbitos.
Já em relação às epizoo-
tias — macacos que foram 
mortos pela doença — 
neste ano já são 257 casos, 
sendo que 33 ocorreram 
em toda o Vale.

(e??ciência energética) e 
a segurança, entre outros 
temas.
Os fabricantes também 
poderão obter descontos 
em
tributos se realizarem no 
Brasil investimentos em 
projetos de pesquisa e ino-
vação.
Os benefícios previstos na 
MP valerão pelo prazo de 
cinco anos, mas a expecta-
tiva é de que o novo regi-
me vigore
por 15 anos.

para que a pista seja libe-
rada, mas dificilmente isso 
acontecerá nesta quinta-
feira. De acordo com o 
Cemaden, centro de mo-
nitoramentoe de desastres 
naturais, a região registrou 
em 24 horas , queda de 
quase a mesma quantida-
de de chuva esperada para 
o mês inteiro. A estrada 
Cunha-Paraty, que seria 
uma alternativa aos moto-
ristas, também está total-
mente interditada por uma 
queda de barreira na serra, 
no limite entre Cunha e 
Paraty. Não há previsão de 
liberação.

Durante 12 encontros os 
facilitadores (profissionais 
responsáveis pela aborda-
gem dos conteúdos) apre-
sentam técnicas de dire-
cionamento ao mercado de 
trabalho, aperfeiçoamento 
de habilidades, produção 
de currículos, dicas de 
comportamento em entre-
vistas, entre outros assun-
tos.
Serviço
Time do Emprego em Tre-
membé
Inscrições: 13/11/2018
Local: Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo 
(Univesp ), antiga Escola 
Ernani Giannico
Rua Antônio Lourenço 
Xavier, s/n, Centro
Contato: (12) 3607-1025

A Secretaria de Saúde aler-
ta para que os visitantes 
que pretendem ir às praias 
do Litoral Norte para os 
feriados de novembro – 
Proclamação da República 
(15) e Dia da Consciência 
Negra (20) — devem se 
vacinar ainda nesta sema-
na. A pasta ressalta que o 
imunizante deve ser toma-
do dez dias de antecedên-
cia para garantir proteção 
efetiva.

A principal medida do 
novo regime é a concessão 
de até R$ 1,5 bilhão por 
ano de crédito tributário à 
indústria, caso
as montadoras participan-
tes do Rota 2030 invistam, 
pelo menos, R$ 5 bilhões 
ao ano em pesquisa e
desenvolvimento.
Pelos cálculos do governo, 
a renúncia total de receita 
deverá ser da ordem de R$ 
2,113 bilhões para 2019 e 
de R$
1,646 bilhão para 2020.
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EXPEDIENTE 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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

Miscelânea
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas 
patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles 
lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na 
face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com 
pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, 
composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas 
na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, 
essa região funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones 
e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por 
elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora es-
tou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

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

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Recuperação cardiorrespiratória 
é área de atuação de

ex-aluna da Fisioterapia

Ana Paula Veloso se for-
mou em 2015 na Unitau e, 
hoje, trabalha na área car-
diorrespiratória e no pós
-operatório de cirurgia ba-
riátrica, cirurgia realizada 
para redução do estomago 
para diminuição de peso.
Durante a graduação, a ex
-aluna já era apaixonada 
por essa área e, devido a 
sua dedicação, foi convi-
dada por uma professora 
da graduação a trabalhar 
em sua clínica. “Eu queria 
seguir na área cardiorres-
piratória e conversei com 
a professora Karla para ela 
me indicar um lugar para 
fazer pós e ela perguntou 
se eu queria trabalhar com 
ela, eu aceitei e nunca mais 
parei”, afirma Ana Paula.
Além de trabalhar na clíni-
ca com sua ex-professora, 
Ana Paula também traba-

lha em outro consultório. 
“Fiz contato com outros 
médicos e com pneumo-
logistas e comecei a fazer 
exames de espirometria 
em outra clínica.
Também atendo                              
pacientes a domicílio, que 
são pacientes idosos com                     
reabilitação cardíaco-pul-
monar”, conta. Além 
das clínicas, a fisiotera-
peuta já trabalhou em                                                   
unidades de terapia inten-
siva (UTI).
A ex-aluna explica que 
o contato com diferentes 
situações fez com que ela 
conhecesse mais sobre a 
carreira e com que seguis-
se o caminho da Fisiotera-
pia. “Meu avô teve câncer 
no pulmão, e eu acompa-
nhei a trajetória dele no 
hospital e comecei a ver o 
trabalho do fisioterapeuta. 

Minha mãe teve problema 
ortopédico e fez tratamen-
to também na área. Até 
então eu sabia o que era 
Fisioterapia, mas não ima-
ginava a magnitude que 
era e das áreas de atuação. 
Então, na época do vesti-
bular, pesquisei um pouco 
mais, me interessei, me 
inscrevi em vários lugares 
e, por ser mais perto, vim 
para a UNITAU”.
Ver a reabilitação dos pa-
cientes é a melhor parte de 
seu trabalho.
“Ao ver a melhora, a gra-
tidão dos pacientes com a 
melhora, ao ver a evolução 
deles e o dia a dia, a gen-
te percebe o valor daquilo 
para a pessoa, sabemos 
que a Fisioterapia é muito 
importante e é essencial o 
paciente saber disso”, con-
clui.
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Câmara de Pinda homenageia 
comerciários pela

passagem do seu dia

Fibria aprimora sua operação 
florestal com tecnologia a bordo 

das máquinas de colheita

Quatro homenageados 
receberam Diploma de 
Honra ao Mérito pelo bom 
trabalho realizado no aten-
dimento à população, nos 
seus estabelecimentos co-
merciais
A Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba rea-
lizou no último dia 30 de 
outubro no Plenário Fran-
cisco Romano de Oliveira 
a Sessão Solene de Home-
nagem ao Dia do Comerci-
ário, onde na oportunidade 
quatro funcionários do 
ramo do comércio varejis-
ta e afins, foram laureados 
pela eficiência, excelência 
e bons serviços prestados 
ao comércio e à popula-
ção.
O evento foi realizado por 
força do Decreto Legisla-
tivo nº 07, de 20 de junho 
de 2005, onde o vereador 
Roderley Miotto (PSDB), 
presidiu a Solenidade.
A cerimônia contou com a 
presença de Carlos Dioní-
sio de Moraes, Presidente 
do Sindicato dos Comer-
ciários de Pindamonhan-
gaba, Taubaté e região, 
Orador Oficial da Sessão e 
ainda o sr. Erasmo Carlos 
Borges, Gerente das Lojas 
Cem de Pindamonhanga-
ba, a Dra. Maria Francisca 
Alves da Cruz Gomes, do 
Departamento Jurídico do 
Sincomerciários, Raquel 
Muniz Nunes, Assistente 
Administrativo do Sinco-
merciários, Vânia Cristina 
de Moura Soares, além de 
amigos e familiares dos 
homenageados.
Na oportunidade, recebe-
ram Diplomas de Honra 
ao Mérito, pela comemo-
ração do Dia do Comerci-
ário, pela comemoração ao 
Dia do Comerciário em re-
conhecimento à eficiência 
e excelência dos bons ser-

Apontamento eletrônico e 
utilização de mapas em-
barcados garantem con-
fiabilidade, segurança e 
aumento da produtividade
A Fibria desenvolve o Pro-
jeto Floresta Inteligente, 
com investimento em so-
luções tecnológicas para 
aprimorar o processo pro-
dutivo. Dentre essas tec-
nologias estão a utilização 
de smartphones, tablets e 
computadores de bordo 
com softwares voltados 
para a gestão florestal que 
trazem resultados em pro-
dutividade e segurança 
para o plantio e a colhei-
ta do eucalipto. O apon-
tamento eletrônico levou 
para o campo smartphones 
e tablets equipados com 
um software que auxilia 
no registro das atividades 
diárias. Esse programa 
permite que os dados se-
jam compartilhados via 
internet e acessados em 
tempo real pelos gestores, 
oferecendo uma visão ge-
ral das atividades e dando 
subsídios para uma melhor 
gestão. Essa tecnologia 
passou a ser implantada 
em 2012, nas unidades 
florestais da Fibria no Es-
tado de São Paulo, e foi 
expandida para as unida-
des de Três Lagoas (MS) 
e Aracruz (BA) no final de 

viços prestados ao comér-
cio de Pindamonhangaba, 
os seguintes profissionais: 
Eliseu dos Santos, das Lo-
jas Cem; Natachie Rubia 
Ribeiro, da Farma Conde; 
Thalita Amorim Moreira, 
da Contabilidade Peixinho 
e Alziro Geraldo da Silva, 
da Ativ Ford.
O Orador Oficial da Ses-
são, Dr. Carlos Dionísio 
de Moraes, Presidente 
do SinComerciários de 
Taubaté, Pindamonhanga-
ba e Região, iniciou sua 
fala destacando que o país 
passa por um momento 
especial, onde tivemos 
recentemente uma eleição 
para a escolha dos novos 
governantes. Uma situa-
ção difícil, um alto nível 
de desemprego, mas o 
povo queria uma reforma, 
uma mudança, e todos vi-
ram o resultado das elei-
ções. Disse ainda que o 
sindicalismo também pas-
sa por uma situação mui-
to difícil. Quando se fala 
em sindicato, todo mundo 
pensa que isso é um verda-
deiro bicho papão, devido 
à herança não muito boa 
de outros sindicatos, da-
queles que não prestaram 
um bom serviço aos seus 
filiados, não defendendo 
os trabalhadores.
O verdadeiro sindicalis-
mo é o de trabalho e de 
resultados. Agora a classe 
dos comerciários tem uma 
grande identidade sindi-
cal que os representa na 
Câmara dos Deputados, 
com a eleição de seu re-
presentante, para que haja 
empregos valorizados e 
que todos tenham salários 
dignos. Que a Ordem e o 
Progresso realmente pre-
dominem. “Esses quatro 
valorosos homenageados 
são exemplo, isso é voca-

2016. Somente na opera-
ção de plantio de eucalip-
to a tecnologia já reduziu 
para um terço o tempo de 
execução das atividades.
“A Fibria mantém um es-
forço contínuo de aper-
feiçoamento operacional 
e as iniciativas do Flores-
ta Inteligente têm trazi-
do melhorias concretas. 
Com essas ações garanti-
mos dados mais precisos 
e confiáveis, reforçando a 
segurança e trazendo mais 
eficiência à produtividade 
das atividades florestais”, 
afirma Luiz Eduardo Sa-
bbado, gerente de Desen-
volvimento Operacional 
Florestal da Fibria.
Mapas Embarcados
A busca pelo aumento de 
eficiência na produção 
florestal, que cresce, em 
média, 5% ao ano, inclui 
outra importante inova-
ção: a utilização de ma-
pas embarcados, que são 
computadores de bordo 
com o detalhamento da 
rota a ser seguida pelas 
máquinas florestais que 
fazem a colheita do eu-
calipto no campo. Graças 
a esses mapas digitais, o 
operador consegue ter a 
visão geral da área, como 
se fosse um aplicativo de 
rotas que os motoristas 
utilizam no trânsito, e que 

ção, vocês acreditaram no 
seu trabalho. As minhas 
mais sinceras homena-
gens, valorização, grati-
dão. Vocês fazem de suas 
profissões, seus trabalhos 
com carinho, amor e de-
dicação. Vocês são os me-
lhores, parabéns!”.
Ao finalizar, o vereador 
Roderley Miotto destacou 
parabenizando todos os 
comerciários pelo trans-
curso do seu dia, alusiva 
aos valorosos profissionais 
da área comercial, varejis-
ta, atacadista e de serviços. 
“São funcionários que de-
dicam horas de suas vidas, 
trabalhando diuturnamen-
te, numa carga horária 
extensa, que exige mui-
ta disposição, paciência, 
disciplina, simpatia, de-
terminação, sorriso fácil, 
resistência muscular, uma 
vez que na maioria das 
vezes trabalham em pé, 
caminhando, atendendo e, 
sobretudo dando a devi-
da atenção aos clientes”. 
Continuando enfatizou 
que, “O verdadeiro profis-
sional de vendas tem que 
se reinventar frenetica-
mente para manter-se ope-
rante neste mercado cada 
vez mais competitivo. Na 
outra ponta está a vivência 
da família, um importante 
ponto de apoio, especial-
mente as esposas, noivas 
ou namoradas, peças-cha-
ves na motivação e suces-
so destes profissionais que 
não conhecem finais de 
semana, pois são nestes 
dias que as vendas ganham 
corpo. Recebam os nossos 
sinceros agradecimentos e 
os aplausos efusivos por 
representarem dignamen-
te todos os comerciários 
e comerciários de nossa 
querida Pindamonhanga-
ba. Parabéns a Todos!”.

traz informações precisas 
que reforçam a segurança 
operacional e a conserva-
ção de áreas de preserva-
ção ambiental ao alertar 
sobre a proximidade com 
nascentes, morros, pon-
tos que podem dificultar o 
deslocamento em épocas 
de chuvas, dentre outras 
informações.
Floresta Inteligente
O Projeto Floresta Inteli-
gente centraliza ações de 
novas tecnologias para di-
gitalização da floresta, vi-
sando à melhoria da dispo-
nibilização de dados para 
tomada de decisão, ganhos 
na produtividade, seguran-
ça e desenvolvimento dos 
empregados da Fibria.
São quatro frentes de im-
plementação de novas 
tecnologias: plantio (silvi-
cultura), colheita, logística 
de madeira e análise sistê-
mica de dados. Mais de 50 
projetos já foram implan-
tados, entre eles a utiliza-
ção da tecnologia LIDAR 
– que permite uma visão 
tridimensional da floresta e 
auxilia na medição de áre-
as, relevos e árvores para 
inventário -, aquisição de 
caminhões com telemetria 
e tecnologia T-Winch para 
colheita em áreas de maior 
declividade, entre outras 
iniciativas.

Gás de cozinha sobe e 
deve atingir R$ 73,00

O valor do botijão de gás 
de cozinha comum, GLP
-P13, está 8,5% mais caro 
nas refinarias. O percen-
tual de reajuste foi anun-
ciado pela Petrobras na 
segunda-feira, dia 5, e en-
trou em vigor ontem, ter-
ça-feira, dia 6.
Em nota, a Petrobras infor-
mou que o preço de venda, 
na média nacional, sem 
tributos, nas refinarias da 
Petrobras, será equivalen-
te a R$ 25,07 para envase 
em botijão de 13 quilos. 
Com isso, acumulará alta 
de R$ 0,69, ou 2,8% desde 
janeiro, quando passou a 
ter reajustes trimestrais.
De acordo com a metodo-
logia em vigor, a Petrobras 
havia aplicado, este ano, 
duas reduções nos preços, 

em janeiro e abril, e uma 
elevação, em julho. “O 
novo preço representa um 
ajuste de +8,5%, ou R$ 
1,97 em relação aos R$ 
23,10 vigentes desde ju-
lho. A desvalorização do 
real frente ao dólar e as 
elevações nas
cotações internacionais 
do GLP foram os princi-
pais fatores para a alta. A 
referência continua a ser a 
média dos preços do pro-
pano e butano comercia-
lizados no mercado euro-
peu, acrescida da margem 
de 5%”, frisou a estatal em 
nota. A Petrobras esclare-
ceu, ainda, que o objetivo 
da metodologia é suavizar 
os impactos derivados da
transferência da volatilida-
de externa para os preços 

domésticos. “O mecanis-
mo concilia, de um lado, a
necessidade de praticar 
preços para o GLP refe-
renciados no mercado in-
ternacional e, de outro, a
Resolução 4/2005 do Con-
selho Nacional de Política 
Energética que “reconhece 
como de interesse para a
política energética nacio-
nal a comercialização, por 
produtor ou importador, de 
gás liquefeito de petróleo
(GLP), destinado exclusi-
vamente a uso doméstico 
em recipientes transportá-
veis de capacidade de até
13kg, a preços diferencia-
dos e inferiores aos prati-
cados para os demais usos 
ou acondicionados em
recipientes de outras capa-
cidades”.



Parabéns: Centro de
convivência do idoso em

Tremembé completa 1 mês

Operação fiscaliza
transporte em Taubaté

A popularmente chamada 
“Creche do Idoso” ou CCI 
(Centro de Convivência 
do Idoso) completa nesta 
quinta-feira (08), seu pri-
meiro mês de atividades 
em nossa cidade.
Entre as principais ações 
disponíveis estão: Dança 
cigana, dança de salão, 
artesanato, pintura, infor-
mática, jogos de mesa, 

Operação de fiscalização 
do transporte em Taubaté 
realizada na última quinta-
feira, dia 1º de novembro, 
resultou em 41 autuações 
por irregularidades.
A operação teve 13 horas 
de duração e foi realizada 
das 6h às 19h pela Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na de Taubaté em conjunto 
com o Detran e as polícias 
Militar e Civil.
 Foram fiscalizados veícu-
los do transporte escolar, 
táxi, mototáxi e veículos 
que fazem transporte por 

crochê, tricô, cup cake,                 
bingo canto e coral, entre 
outros.
O objetivo do CCI é ofere-
cer um espaço de sociali-
zação, para evitar o isola-
mento da pessoa idosa.
No local, idosos indepen-
dentes com mais de 60 
anos têm a opção de des-
pertar novas habilidades, 
por meios das diversas ati-

aplicativos, entre outros.
Durante a ação foram ve-
rificados equipamentos 
obrigatórios, documenta-
ção e situação junto ao ca-
dastro no Detran.
Foram registradas as se-
guintes ocorrências: 1 ve-
ículo Kombi removido ao 
pátio; 2 carros por trans-
porte irregular; 20 autua-
ções de transporte público; 
3 autuações pela PM e 15 
autuações baseadas no Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
feitas pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana.

vidades socioeducativas. 
Atualmente temos 100 
idosos cadastrados.
Para mais informações li-
gue no (12) 3672-1140. 
O CCI está localizado na 
Rua Lorena, ao lado da 
sede da Vigilância Sanitá-
ria no bairro Parque Nossa 
Senhora da Glória e fun-
ciona de segunda à sexta-
feira das 8h às 17h.

Em relação ao transporte 
escolar, de 45 vans abor-
dadas, 38 foram verifica-
das no sistema do Detran 
sobre vistorias.
A Kombi escolar que foi 
apreendida recebeu uma 
multa de cinco vezes o 
valor da Unidade Fiscal 
do Município de Taubaté 
(UFMT), o que equivale 
R$ 935,90. O transpor-
te irregular de passagei-
ros recebeu uma multa de 
15 UFMTs, total de R$ 
2.807,55. Esses veículos 
ficarão retidos por 15 dias.
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