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Polícia realiza Operação
Pindamonhangaba Segura

A Polícia Militar realizou nesta última quarta-feira (6) a “Operação
Pindamonhangaba Segura”.
O objetivo é intensificar o
policiamento preventivo e
ostensivo na cidade e tam-

bém no distrito de Moreira
César para coibir a prática
de diversos delitos.
A operação contou com
Fiscais de Postura, efetivo
da Guarda Municipal, e do
Trânsito, além de diversas
viaturas da Polícia Militar

do rádio Patrulhamento,
Força Tática, ROCAM,
BAEP, Policiamento Rodoviário e também do
helicóptero águia, sendo
empregado ao todo 89
agentes, 31 viaturas e sete
motocicletas.

Taubaté Shopping terá
Saldão de Natal e lojas
com até 70% de desconto

O ano de 2021 começa
com promoção no Taubaté
Shopping. De 7 a 10 de janeiro acontece o tradicional Saldão de Natal, que
terá a participação de lojas
com até 70% de desconto.
Neste ano, em função das
medidas de segurança com
a saúde, o Saldão será fortalecido por meio das vendas online e presencial.
Para ter acesso às opções
de cada loja de forma onli-

ne, os clientes contam com
a ajuda de um Whatsapp
exclusivo para receber a
lista de lojas participantes, sendo que para isso
só precisam enviar um
“oi” para o número (12)
98888-1111. As entregas
podem acontecer por meio
dos sistema delivery ou
drive-thru. “Essa é uma
excelente
oportunidade
para os nossos lojistas liquidarem os seus estoques

neste início de ano, intensificando o volume de
vendas e, ao mesmo tempo, possibilitando ofertas
aos nossos clientes”, destaca Ana Cristina Ribeiro,
Gerente Geral do Taubaté
Shopping.
As promoções estão em diversos segmentos de lojas,
como vestuário, calçados,
acessórios,
cosméticos,
eletrônicos e decoração,
entre outros.

Sudeste tem risco
de deslizamentos
nos próximos dias

A passagem de uma frente
fria pelo oceano, ao largo
da costa do Sudeste do
Brasil, o aquecimento e a
umidade que vem do Norte do País, vão favorecer a
formação de nuvens carregadas que até o próximo
fim de semana provocarão
chuva volumosa no centro-sul e no leste de Minas
Gerais, nas áreas paulistas
e fluminenses próximas da
divisa com Minas Gerais,
incluindo Serra da Mantiqueira e Região Serrana
do Rio e no sul do Espírito

Santo.
Mais chuva
A previsão até o início da
segunda quinzena de Janeiro indica ainda mais
chuva para o Sudeste do
Brasil. Entre os dias 11
e 15 de Janeiro a chuva
ainda é volumosa em algumas áreas paulistas, no
Rio De Janeiro e em Minas Gerais.
Entre os dias 16 e 20 de
Janeiro, a expectativa é de
que as instabilidades avancem para São Paulo, com
indicativo de grandes vo-

lumes acumulados em todas as regiões paulistas, no
centro-sul e leste de Minas
Gerais e no centro-sul do
Rio de Janeiro.
Alertas
A atenção está virada para
o risco de deslizamentos
nessas áreas.
O solo já está bem encharcado por causa das chuvas deste início de ano
e nos próximos 15 dias,
qualquer chuva mais volumosa representa um grave
risco.
Fonte: ClimaTempo

“Pavimenta Cruzeiro” beneficiará
mais dois bairros na cidade

O projeto “Pavimenta
Cruzeiro” continua trazendo outras melhorias para
a cidade. A rua Antônio
Senne, no Bairro Regina Célia, será beneficiada
com mais um serviço prestado pela municipalidade,
por meio de convênio celebrado entre Prefeitura e
Governo do Estado.
Serão investidos cerca
de R$300 mil de emenda
parlamentar liberada pelo
deputado estadual, Da-

niel Soares. O projeto já
entregue pela Secretaria
Municipal de Obras, prevê
que o processo de licitação
seja realizado o mais rápido possível para dar início
aos trabalhos. Outra benfeitoria, dentro do projeto “Pavimenta Cruzeiro”,
será realizada no bairro
da Lagoa Dourada, mais
precisamente na rua Sebastião Martins, através de
convênio celebrado junto
ao Ministério do Desen-

volvimento Regional. No
local, serão feitas obras
de infraestrutura, orçadas aproximadamente em
R$335 mil, provenientes
de emenda parlamentar do
Deputado Federal Marco
Bertaiolli. A parceria entre municipalidade e Governos Estadual e Federal,
tem possibilitado ao município diversas melhorias
voltadas, principalmente,
a infraestrutura e qualidade de vida da população.
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Suzano integra o Índice
Carbono Eficiente da B3

Curiosidades
Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cinco mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média,
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso.
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações químicas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em eletricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em
sons e assim por diante.
Humor
O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

A Suzano foi selecionada para compor o Índice
Carbono Eficiente da B3
(ICO2 B3). A lista de empresas da carteira tem vigência até 30 de abril de
2021 e reúne 62 ações de
58 companhias listadas
na Bolsa brasileira. Todas
elas pertencem ao IBrX
100, indicador composto
pelos 100 ativos mais negociados do mercado de
capitais nacional.
Criado pela B3 em 2010,
o Índice Carbono Eficiente contribui para fomentar
o desenvolvimento sustentável das empresas na
busca por uma sociedade
mais consciente e com
menos emissão de Gases
do Efeito Estufa (GEE).
Isso porque as emissões
de GEEs são uma das variáveis analisadas para a
composição do ICO2 B3,
que é rebalanceado a cada

quatro meses.
O ingresso da Suzano no
ICO2 B3 reitera o comprometimento da companhia
com as metas de longo
prazo que preveem, entre
outras ações, a captura de
40 milhões de toneladas
adicionais de carbono da
atmosfera até 2030.
“Iniciamos 2021 com mais
um reconhecimento à gestão e à transparência da
Suzano no tema Mudanças Climáticas. Buscamos
constantemente soluções
que nos permitam alcançar operações ainda mais
eficientes e promover a
substituição de produtos
de origem fóssil. Ao mesmo tempo, por meio das
nossas florestas nativas e
dos plantios de eucalipto,
contribuímos diretamente
para a remoção de CO? da
atmosfera”, afirma Marcelo Bacci, diretor executivo

de Finanças e Relações
com Investidores da Suzano. Além do ICO2 B3,
a Suzano também integra
o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
e o Índice Dow Jones de
Sustentabilidade - Mercados Emergentes (DJSI
Emerging Markets). Também foi a segunda companhia do mundo e a primeira do Hemisfério Sul
e das Américas a emitir
títulos sustentáveis (Sustainability-linked bonds)
em empréstimos atrelados
a metas ambientais. Essas
conquistas marcaram o
ano de 2020 e colocaram
a Suzano em destaque internacional por sua jornada ESG (Environmental,
Social, and Corporate Governance, ou Ambiental,
Social e de Governança
Corporativa, em português).

Mensagens
Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para aprender. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacionamento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos
estão empenhados as mesmas lições.
Pensamentos, provérbios e citações
Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.
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Secretaria de
Agricultura de
Guará recupera
estradas rurais

A Secretaria da Agricultura está realizando nesta
semana a recuperação das
estradas das Posses, Mato
Seco, Capituba e Fogueteiro.
O solo ficou completamente encharcado após as
intensas chuvas dos últimos dias formando camadas excessivas de barro,
impendido o tráfego dos

moradores nessas regiões.
As equipes da Secretaria
estão trabalhando intensamente com todo maquinário necessário para a
recuperação das estradas,
fazendo a troca do solo,
retirando o barro e a água.
As demais regiões prejudicadas pelas chuvas receberão manutenção em breve
conforme a programação.

Shopping Pátio Pinda
realiza Saldão de Natal a
partir desta quinta-feira (7)

O tradicional Saldão de
Natal chega ao Shopping
Pátio Pinda nesta quinta-feira (7). O público poderá aproveitar os descontos
de até 70% em diversos
produtos, como roupas,
calçados, eletrônicos e
bolsas, entre outros. “O
saldão é mais uma oportunidade para os nossos
clientes. Serão quatro dias
com muita variedade e
descontos atrativos”, comenta Mayara Moleiro,
analista de Marketing do
Shopping Pátio Pinda.
Os clientes também poderão realizar compras

sem sair de casa através
do WhatsApp (12) 991723350. Basta enviar um
“oi” para receber a lista de
lojas com o sistema de delivery e drive-thru. Quem
preferir pode conferir as
novidades pela vitrine virtual do shopping ou pelas
redes sociais.
Lojas e quiosques do centro de compras funcionam
de segunda a sábado, das
10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às
20h. A Praça de Alimentação e o Cinema abrem
todos os dias, das 11h às
22h.
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UNITAU abre inscrições
para concurso de
residência médica

A Universidade de Taubaté (UNITAU) abriu, hoje
(7), as inscrições para o
concurso de residência
médica nas áreas de Anestesiologia, Cirurgia básica,
Cirurgia geral, Clínica médica, Obstetrícia e Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia,
Pediatria, Urologia e Neonatologia. O concurso será
realizado em uma única
fase e os interessados podem se inscrever até o dia
27 de janeiro pelo site da
Universidade.
Os candidatos para as especialidades de Urologia
e de Neonatologia devem
estar atentos para os pré-requisitos: ter concluído
a residência médica em
Cirurgia geral ou Cirurgia
básica, para Urologia, e
ter concluído a residência
médica em Pediatria, para
a especialidade de Neonatologia. Confira o edital.
A prova será realizada no
dia 3 de fevereiro, com

início às 9h, no Departamento de Gestão e Negócios (GEN) da UNITAU,
localizado na rua Expedicionário Ernesto Pereira,
s/n, Portão 3, centro. Em
conformidade com os protocolos de segurança no
combate ao novo coronavírus, a UNITAU ressalta
que adotará medidas obrigatórias para a participação dos candidatos nos
locais de prova, como, por
exemplo, o uso obrigatório de máscara de proteção
facial, aferição da temperatura antes do acesso às
salas, distanciamento de
carteiras, entre outras medidas.
Confira as informações sobre o concurso
Inscrições: até 21/01/2021
Taxa: R$ 480,00
Prova: 03/02/2021
Resultado: 11/02/2021
Matrícula dos classificados
e convocados em primeira
chamada: 18/02/2021
Fonte: Unitau

Secretário de Esportes e Presidente da Câmara de Pinda
buscam investimentos para Esporte

O secretário de Esportes
da Prefeitura de Pindamonhangaba, o professor
Everton Chinaque, e o presidente da Câmara de Ve-

readores, José Carlos Gomes - Cal estiveram nesta
quarta-feira (6) em São
Paulo, buscando parcerias
e recursos para novos in-

vestimentos no esporte do
município.
Em conversa com Sérgio
Fontellas, eles protocolaram a solicitação para

encaminhar ao Deputado
Federal, Marcos Pereira,
objetivando a ampliação
do Centro Esportivo José
Ely Miranda - Zito, no
Distrito de Moreira César.
O pedido visa viabilizar
recursos para a construção de um amplo ginásio
esportivo, com vestiários
e espaços esportivos com
metragem oficial, para dar
mais condições para práticas esportivas e grandes
eventos para o município.

Fontellas irá despachar o
pleito de Pindamonhangaba pessoalmente com o
deputado em Brasília, na
próxima segunda-feira.
“Foi uma conversa muito
boa e produtiva, apresentamos algumas outras demandas e tivemos um alinhamento importante com
o deputado visando o crescimento do esporte”, afirmou o secretário Everton.
Na ocasião, Profº Everton
também realizou contato

por telefone com o secretário Estadual de Esportes,
Aildo Rodrigues Ferreira,
que irá agendar nos próximos dias uma audiência
pessoal para apresentação
de outras demandas do setor de esportes e lazer.
“Fico feliz em participar
desse encontro pois demonstra a intenção do Legislativo de somar esforços para uma boa política
visando o bem da comunidade”, afirmou Cal.

