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Saúde lança campanha 
de prevenção à aids 

para o carnaval
O público-alvo é a popu-
lação sexualmente ativa. 
A ideia é reforçar o uso do 
preservativo como medida 
de prevenção O Ministé-
rio da Saúde lançou nesta 
quinta-feira (31) a campa-
nha de prevenção às DST/
aids para o carnaval deste 
ano. Com o tema “A vida é 
melhor sem aids. Proteja-
se. Use sempre a camisi-
nha”,  a campanha preten-
de chamar a atenção para 
a diferença que faz o uso 
do preservativo na hora 
da relação. O secretário 
de Vigilância em Saúde, 
Jarbas Barbosa, represen-
tou o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, na ce-
rimônia de lançamento, na 
manhã de hoje, na quadra 
de esportes do Morro dos 
Prazeres, em Santa Teresa, 
no Rio de Janeiro.Além da 
apresentação da campa-
nha, foram homenageados 
os trabalhos desenvolvi-
dos por 18 agentes de pre-
venção, nas comunidades 
do Rio.  Essas ações fa-
zem parte do Projeto Aids 
e Comunidades, uma par-
ceria entre a ONG “Centro 
de Promoção da Saúde” 

(Cedaps) e o Ministério 
da Saúde. As atividades do 
projeto se alinham à cam-
panha de carnaval deste 
ano, cujo público-alvo é 
a população sexualmente 
ativa.Durante a cerimô-
nia, o secretário destacou 
a importância da campa-
nha para conscientizar a 
população na adoção das 
medidas de prevenção. 
“Os jovens de hoje não vi-
ram tantas personalidades 
morrerem de aids nos anos 
80”, observou Barbosa. 
Ele lembrou que a doença 
ainda mata 12 mil pessoas 
por ano, no Brasil.Segun-
do o secretário, campanha 
é de fundamental impor-
tância para intensificar a 
prevenção à DST/aids. 
Ele chamou a atenção 
para pesquisas divulga-
das, nos últimos anos, que 
mostram uma queda no 
uso da camisinha de 58% 
para 49% , todas as faixas 
etárias, nas relações com 
parceiros casuais.O Minis-
tério enviou aos estados 
e municípios brasileiros 
mais de 68,6 milhões de 
unidades de preservativos 
para serem distribuídos 

no período do carnaval. 
“Queremos reforçar que 
o uso da camisinha deve 
ser um hábito e pode até 
melhorar a relação. É pre-
ciso desconstruir o imagi-
nário popular de que fazer 
sexo sem o preservativo 
é melhor”, destacou o di-
retor do Departamento 
de DST, Aids e Hepatites 
Virais do Ministério da 
Saúde, Dirceu Greco.A 
campanha também terá 
anúncios em outdoor, bus-
door, taxidoor, esteiras 
de aeroportos, abrigos de 
ônibus e blimps (balões).  
Foram produzidos três 
jingles para serem veicu-
lados nas rádios – um em 
ritmo de axé, cantado por 
Carlinhos Brown, outro 
de samba e outro de fre-
vo.  FIQUE SABENDO – 
Durante o período de 30 
de janeiro e 1º de feve-
reiro, acontece a mobi-
lização de testagem rá-
pida de aids, hepatites B 
e C, no estacionamento 
do Casarão dos Prazeres, 
no Morro dos Prazeres. 
Também será oferecida 
vacina contra hepatite B 
para a comunidade local.

EQUIPE TREMEM-
BEENSE DE JIU JITSU 
CONQUISTA TÍTULOS

A Equipe Pulga Jiu Jit-
su de Tremembé partici-
pou da 2ª Copa Verão nas 
Montanhas que aconteceu 
no último domingo (27) 
em Santo Antônio do Pi-
nhal, na competição par-
ticiparam cidades de todo 
Vale do Paraíba, Litoral 
Norte, Sul de Minas e São 
Paulo capital. Os tremem-
beenses fizeram bonito e 
conquistaram muitas me-
dalhas durante a compe-
tição. Abaixo está a lista 
completa dos participantes 
e seus resultados: Rodri-
go Pezão - Campeão fai-
xa preta - Categoria super 

pesado adulto Denis Men-
gual - 2º lugar faixa preta 
- Categoria médio adulto 
Carlos Eduardo Xuxa - 
Faixa marrom - Campeão 
no peso e absoluto Valde-
mar Júnior - Faixa marrom 
- Campeão no peso e 3º 
lugar no absoluto Eduardo 
Guri - Faixa roxa - Cam-
peão no peso e 3º lugar 
no absoluto Ranieri Tur-
ci - Faixa roxa - 2º lugar 
na categoria super pesado 
Fernando Antunes - Faixa 
azul - Campeão na cate-
goria pena Pedro da Cruz 
- Faixa verde - Campeão 
juvenil (15 anos) catego-

ria super pesado Henrique 
Anderson - Faixa amarela 
- Campeão juvenil catego-
ria 50Kg Marcelo Ramos 
- Faixa branca - Campeão 
categoria super pesado 
Diego Almeida - Faixa 
branca - Campeão catego-
ria pesadíssimo Fabio Sil-
va - Faixa branca - 2º lugar 
categoria leve Guilherme 
Souza -  Faixa branca - 3º 
lugar categoria médio An-
dré Mendes - Faixa bran-
ca - 2º lugar absoluto. A 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé parabeniza a todos 
atletas e competidores.

Taça da Copa do Mundo 
2014 visita região

A Johnson & Johnson, 
patrocinadora exclusiva e 
oficial na área de Cuidados 
com a Saúde da Copa do 
Mundo Fifa Brasil 2014, 
trouxe ontem dia 30, para 
o campus de São José dos 
Campos e fica até hoje dia 
31, o Troféu dos Campe-
ões da Copa do Mundo de 
2014. Este evento marcou 
o início das comemora-
ções do aniversário de 80 
anos da empresa no Bra-
sil.A taça, que é um objeto 

de desejo de qualquer país, 
pesa cerca de 6,17 Kg em 
ouro, com dois círculos 
de Malaquita e dois seres 
humanos segurando o pla-
neta Terra, foi apresentada 
para autoridades, impren-
sa e funcionários da John-
son & Johnson de São José 
dos Campos, por diretores 
da empresa. Segundo Ri-
cardo Wolff, diretor de 
MarKeting Institucional, 
“estamos muito felizes em 
oferecer esta oportunida-

de única para as pessoas 
presentes aqui. O evento 
demonstra o apoio e forta-
lecimento com a comuni-
dade”, disse. O diretor de 
operações Francisco Naka-
gawa, disse do carinho 
que a empresa tem com a 
região, e aproveitando a 
semana em que se iniciou 
a contagem regressiva de 
500 dias para o início 
da Copa do Mundo da 
Fifa 2014,  aqui no Bra-
sil, realizaram o evento.

Desemprego mantém-
se estável em 2012 após 

três anos de queda
A taxa de desemprego de 
2012 manteve-se em rela-
tiva estabilidade na com-
paração com o ano ante-
rior, aponta balanço anual 
da Pesquisa de Emprego e 
Desemprego (PED). O es-
tudo feito pela Fundação 
Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados (Fundação 
Seade) e o Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) mostra que 
a taxa passou de 10,4% 
em 2011 para 10,5% no 
ano passado.No conjunto 
de sete regiões metropo-
litanas e Distrito Federal, 
o contingente de desem-
pregados é estimado em 
2,329 milhões de pesso-
as.O índice de desempre-
go estava em queda desde 
2009, quando a taxa re-

gistrada foi 14%. No ano 
seguinte, a PED mostrou 
uma taxa de desempre-
go de 11,9%. “Ela caiu 
até 2011 [10,4%] e agora 
apresentou estabilidade”,  
destacou a técnica do 
Dieese Ana Maria Bela-
venuto.O setor que mais 
contribuiu para criação de 
postos de trabalho foi o de 
construção civil, com va-
riação positiva de 6%, que 
representa 87 mil novas 
vagas. Em seguida, apare-
ce o setor de serviços, com 
3% de variação e 327 mil 
vagas a mais.Na avaliação 
de Ana Maria, esses dois 
segmentos devem conti-
nuar a sustentar o mercado 
de trabalho neste ano. “Por 
conta dos investimentos 
que estão sendo feitos em 
infraestrutura e até pela 

questão da Copa [do Mun-
do de 2014], a expectativa 
é que, dada as condições 
atuais, esses setores vão 
ainda ter um crescimento 
na ocupação ou pelo me-
nos, na pior das hipóte-
ses, sustentar a situação”,  
d e c l a r o u .
A economista destacou 
como exemplo a região 
metropolitana do Reci-
fe, onde o setor de cons-
trução civil apresentou 
variação no nível de 
ocupação de 20,7% em 
2012.Nos demais setores,  
o segmento de comér-
cio e reparação de veí-
culos também fechou o 
ano com variação posi-
tiva, com 0,5%. A pes-
quisa estima que tenham 
sido criadas 18 mil novas 
vagas no ano passado.

Programa Contadores de 
Histórias contará com a 
participação do artista 

plástico jordanense Luiz 
Pereira Moysés

Programa faz parte dos 
eventos culturais reali-
zados mensalmente pela 
AMECampos e tem entra-
da francaNo sábado, dia 
2 de fevereiro, as 15h, a 
AMECampos – Associa-
ção dos Amigos de Cam-
pos do Jordão realizará a 
primeira edição do ano do 
Programa Contadores de 
Histórias que contará com 
a participação do artista 
plástico jordanense Luiz 
Pereira Moysés, o Tuba-
rão contando para os pre-
sentes a história João e o 
Pé de Feijão.Luiz Pereira 
Moysés nasceu na cidade 
de Campos do Jordão em 
1934. Em 1943 iniciou seu 
curso primário na Escola 
Primária “Dr. Domingos 

Jaguaribe”, situada na Vila 
Jaguaribe, em Campos do 
Jordão. Desde essa época 
já gostava muito das aulas 
de desenho e, a partir daí, 
o seu interesse pela pintu-
ra.No ano de 1948 iniciou 
seu aprendizado para o 
ofício de pintor de pare-
des onde teve os primeiros 
contatos com as tintas, pin-
céis e cores. Nessa época 
já começou a pintar alguns 
quadrinhos à óleo, sobre 
pequenas tábuas de ma-
deira. Em 1955, ao traba-
lhar na pintura da casa do 
artista plástico “Expedito 
Camargo Freire”, já consi-
derado um pintor de fama 
comprovada, teve seus 
primeiros contatos com a 
arte da pintura, em alto ní-

vel.Em 1967 recomeçou a 
pintar, agora em telas pró-
prias, usando tintas à óleo 
em tubos, especiais para a 
pintura de quadros. Atu-
almente possui obras em 
vários Países : Itália, Ale-
manha, Canadá, Estados 
Unidos, Tailândia e Con-
sulado da África do Sul. 
Serviço Programa Conta-
dores de Histórias Data: 
dia 2 – sábado  Horário: 
15h Contadora: Luiz Pe-
reira Moysés – Tubarão 
Local: Sede da AMECam-
pos – Associação dos Ami-
gos de Campos do Jor-
dão End.: R. Dr. Reid, 68 
– Abernéssia – Cam-
pos do Jordão
 Entrada Franca Maiores in-
formações: (12) 3662-2611
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao 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 Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 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 setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades
A claustrofobia é um tipo de pânicoque envolve apenas pessoas quando têm que 
permanecer em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo 
por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são 
invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando diversas 
reações na parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor 
e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição so-
cial e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram 
que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem paren-
tes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia 
devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.
Você sabe como surgiu a ideia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que 
o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a 
respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria 
condenada a derramar quantas lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal 
derramado, já os antigos alemães, franceses e americanos acreditavam que o ato de 
derramar sal estaria associado à manifestação do demônio. Estes últimos criaram 
um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingin-
do o diabo nos olhos.
O para-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, 
inventado por Benjamim Franklin, o para-raios foi condenado pela Igreja como 
invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser tenta-
ção do demo de impedir que o castigo divino caísse sobre o mundo. Na França, a 
excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer, Vissery de Bois foi processado por 
heresia, por instalar um para-raios em casa.

Humor
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga:
- Não que eu queira contar vantagem. Diz o marceneiro. Mas os meus antepassados 
construíram a Arca de Noé.
- Isso não é nada. Respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que planta-
ram o Jardim do Éden.
- Tudo bem. Disse o eletricista. Mas quando Deus disse: “Haja luz”, quem vocês 
acham que tinha puxado a fiação?
Tipos de assaltantes
Assaltante cearense: Eu, bixim. Isso é um assalto. Arriba os braços e num se bula 
nem faça munganga. Passa vexado o dinheiro senão eu planto a peixeira no teu 
bucho e boto teu falo pra fora. Perdão meu padim Ciço, mas é que eu to com uma 
fome da muléstia...
Assaltante mineiro: Ô sô, prestenção. Isso é um assaltim, uai. Levanta os braços e 
fiquetim que esse trem na minha mão tá cheim de bala. Mió passa logo os trocados 
que eu num to bão hoje. Vai andando, uai, tá esperando o que, uai.
Assaltante gaucho: O guri, fica atento, bah, isso é um assalto. Levanta os braços e 
te aquieta, tchê. Passa a pila pra cá. E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro 
fala.

Mensagens
Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.
Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei de responder para 
absolutamente nada, nem mesmo pata enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o 
símbolo da escravidão, do poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo 
no uso da gravata consiste em chegar em casa e retirá-la dando a nítida impressão 
de que estamos nos livrando de alguma coisa que nem mesmo sabemos o que seja.
Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lem-
branças do meu passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu 
desperdicei. Enquanto tinha você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo 
palavras rudes, grosserias intoleráveis. Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amar-
gurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego. Não lhe abraçava, não a 
beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho e nem sentir 
o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me, 
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu 
doce rostinho risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava 
de um triste sonho.  

Pensamentos
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem a merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde queremos estar.
Não exijas dos outros qualidade que ainda não possuem.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte é a autoestima lutam para serem absolutas.
A vida é para nós o que concebemos dela.
Podemos morrer se apenas amamos.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A renúncia é a libertação, não querer é poder.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.

Ministério Público 
questiona OAB sobre 

norma que proíbe advo-
cacia gratuita em SP

Regra que impede advoga-
do de atender sem cobrar 
pode ser extinta após audi-
ência públicaNum Estado 
onde mais de 28 milhões 
de pessoas dependem de 
assistência jurídica gra-
tuita, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seção 
de São Paulo (OAB/SP) 
mantém vigente uma nor-
ma, há 10 anos, que pune 
qualquer advogado que 
realizar atendimento pro 
bono (de graça) para pes-
soas físicas.Essa norma 
corporativista – conside-
rada um entrave para o 
acesso das pessoas mais 
pobres à Justiça no Bra-
sil – pode mudar a partir 
de fevereiro.A causa tem 
apoio de alguns dos maio-
res juristas do País, como 
o ministro do STF, Gilmar 
Mendes, o ex-ministro da 
Justiça, Miguel Reale Jr., 
o diretor da Faculdade de 
Direito da FGV, Oscar Vi-
lhena; e a professora de 
Direito da PUC-SP, Flávia 
Piovesan.Para trazer o de-

bate sobre a proibição da 
advocacia pro bono à tona, 
o Ministério Público Fede-
ral- MPF decidiu realizar 
uma Audiência Pública 
em São Paulo, no dia 22 
de fevereiro, sexta-feira, 
às 14 horas, no Auditório 
da Procuradoria Regional 
da República da 3ª Região 
– Av. Brigadeiro Luís An-
tônio, 2.020.Na audiência, 
o MPF ouvirá, além da 
OAB, representantes do 
IPB (Instituto Pro Bono), 
criado em 2001 para de-
fender o acesso à Justiça. 
Membros da comunidade 
acadêmica, de escritórios 
de advocacia e de movi-
mentos e organizações 
populares, assim como 
qualquer cidadão, também 
terão direito à palavra.O 
IPB espera que, diante das 
informações apresentadas 
na audiência, o Ministério 
Público recomende à OAB 
alterar a norma, através da 
celebração de um com-
promisso de ajustamento 
de conduta, ou ainda aju-

íze uma ação civil pública 
que impeça a punição de 
advogados que prestem 
serviços pro bono para 
pessoas físicas.”Nenhum 
argumento justifica uma 
norma como essa no Bra-
sil. Há muita gente sem 
recursos para pagar ad-
vogados. Essa gente fica 
com a vida suspensa por 
problemas trabalhistas, 
ou de direito da família, 
como questões de separa-
ções conjugais ou guarda 
de filhos, problemas de 
crédito, penais,  enfim, vá-
rias razões que colocam 
essas pessoas à margem 
da cidadania, sem acesso 
à Justiça. O fim dessa nor-
ma corporativista, egoísta, 
só no Estado de São Pau-
lo beneficiaria a quase 30 
milhões de pessoas”, dis-
se Marcos Fuchs, diretor 
executivo do Instituto Pro 
Bono.Para reforçar a cam-
panha em favor da advoca-
cia pro bono, o IPB abriu 
uma petição para coleta 
de assinaturas na Avaaz. 
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Governo quer facilitar 
compra de televisores 

digitais e subsidiar apa-
relhos para baixa renda

O Ministério das Comuni-
cações já começou a estu-
dar formas para antecipar a 
conclusão da digitalização 
do sistema de televisão 
brasileiro, que irá permitir 
o uso da faixa de frequên-
cia, atualmente usada por 
emissoras analógicas, para 
a oferta da internet móvel 
de quarta geração (4G). 
Além de incentivos para as 
emissoras digitalizarem o 
sinal, poderá haver maior 
oferta de crédito para que 
a população compre apa-
relhos de televisão que já 
venham com o sistema di-
gital embutido.”Estamos 
fazendo estudos, temos 
que levar para o Guido 

[Mantega, ministro da Fa-
zenda], para a presidenta 
[Dilma Rousseff], mas 
achamos que tem que ser. 
Queremos digitalizar de 
vez a televisão, acabar com 
a época do chuvisco e do 
Bombril na antena”, disse 
o ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, à 
Agência Brasil.Paulo Ber-
nardo garante que o gover-
no não vai permitir que o 
sinal analógico seja desli-
gado se ainda houver um 
grande número de famílias 
sem televisores digitais, e 
avalia que é possível me-
lhorar as condições para a 
compra desses aparelhos. 
“Uma TV digital custa 

hoje em torno de R$ 300, 
e acho que é possível fazer 
políticas para baixar um 
pouco isso. Além disso, 
a classe C não compra à 
vista, e mede muito a pres-
tação. Com a diminuição 
dos juros, temos queNo 
caso de famílias de bai-
xa renda, principalmen-
te quem está no cadastro 
do Bolsa Família, pode-
rá haver subsídios para a 
compra do aparelho ou do 
conversor digital. Segun-
do o ministro, os recursos 
viriam da arrecadação do 
leilão da faixa de frequ-
ência de 700 mega-hertz 
(MHz), que será usada 
para a tecnologia 4G.

Custo de vida em São 
Paulo tem maior alta 

desde 2003
O custo de vida no muni-
cípio de São Paulo regis-
trado em janeiro teve alta 
de 1,77%, a maior eleva-
ção desde 2003, quando 
o aumento foi de 2,92%. 
Em dezembro de 2012, 
o custo de vida teve um 
crescimento de 0,43%. Os 

dados, divulgados ontem, 
dia 7, são do Índice do 
Custo de Vida (ICV), me-
dido pelo Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). Os grupos 
que mais pressionaram a 
inflação do custo de vida 

foram alimentação (cres-
cimento de 1,88%), edu-
cação e leitura (5,46%), 
habitação (1,44%) e des-
pesas pessoais (7,60%). 
No grupo alimentação, 
o destaque foi para raí-
zes, com alta de 15,42%, 
e hortaliças (14,89%).

Sábado tem Show da 
“Comunidade Samba 

da 27” em Taubaté
Amanhã, dia 9, sábado, às 
15h, o Sesc Taubaté traz 
o show da Comunidade 
Samba da 27. Formado 
por um grupo de amigos, 
amantes do samba au-
têntico, que realizavam 
uma descompromissada 
roda de samba nos bares 
do bairro do Grajaú-SP, o 
grupo apresenta obras dos 
grandes nomes do samba 

e músicas dos integrantes 
do grupo e da comunida-
de. Toda a programação é 
gratuita.Confira as outras 
atividades:Aulas abertas-
Circuito aeróbico com mú-
sicas de carnavalAtivida-
de aeróbica de resistência 
e ritmo de carnaval com 
a utilização de diversos 
equipamentos da ginástica 
multifuncional. Dia 9, às 

11h Samba Com a equi-
pe Dois Pra Lá e Dois Pra 
Cá Dias 9, das 14h às 15h. 
Oficina de arte para crian-
ças: Mãos na máscara! 
Dia 9, às 14h. Produ-
ção de um boi-bumbá 
Dia 9, às 16h30 Conta-
ção de História Carnaval 
e Folia no Norte e Cen-
tro Oeste Com Teatro do 
Espelho Dia 9, às 16h.

Taubaté: Prefeitura
realiza capacitação do 

Bolsa Família
Na última segunda-feira, 
dia 4, aconteceu uma reu-
nião extraordinária para 
tratar de temas relaciona-
dos ao Programa Bolsa 
Família com participação 
de representantes das Se-
cretarias de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social, 
Saúde e Educação. A in-
tenção foi conscientizar os 
presentes da necessidade 
de compartilhamento das 
ações do Programa que se 
baseia, principalmente, na 
participação cidadã, trans-
parência, controle social e 
em prestação de conta.A 
idéia é que as Secretarias 

envolvidas unam esforços 
para, conjuntamente, au-
mentar o IGD (Índice de 
Gestão Descentralizada),  
indicador que avalia a 
qualidade e atualização 
no Cadastro Único.Trata-
se de uma estratégia ado-
tada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) 
para estimular os municí-
pios a investir na melho-
ria da gestão do Programa 
Bolsa Família. Quanto 
maior o indicador, maior 
será o repasse às cidades 
para investimento.O in-
dicador leva em conta a 

articulação em diferentes 
níveis das Secretarias e 
dos Conselhos Municipais 
para cumprimento das 
condicionalidades exigi-
das, promoção de ações 
de capacitação (melhorias 
do ambiente de trabalho), 
realizações de eventos in-
tersetoriais, capacitação 
em informática, capaci-
tação de entrevistadores, 
monitoramento da Saúde 
e Educação, elaboração de 
estudos e pesquisas para 
melhoria das condições 
da população atendida e 
promoção de eventos e 
campanhas informativas.

Trânsito terá altera-
ções para Carnaval e 
equipe intensificará 

campanhas
A prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trânsi-
to, informa que durante os 
dias de Carnaval, de 9 a 
12 de fevereiro, a empresa 
“Viva Pinda”, responsável 
pelo transporte urbano da 
cidade, colocará carros 
extras à uma hora da ma-
nhã (em algumas linhas) 
para atender os foliões que 
estiverem nas comemora-
ções carnavalescas da ci-
dade.Os demais horários 
de ônibus serão mantidos 
normalmente. As linhas 
extras terão os seguintes 
destinos: Moreira x Vale; 
Pasin x Ipê II x Mantiquei-
ra; Santa Cruz x Feital; Ci-
dade Jardim x Araretama.
Todas as linhas partirão 
da Rodoviária de Pinda-
monhangaba com destino 
aos bairros citados.Des-
vios no trânsitoDevido às 
atividades do Carnaval na 
cidade, a Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
principal acesso à região 
central e também aos bair-
ros e imediações, estará 
parcialmente interditada 
de 08 a 12 de fevereiro.
Estas ruas de acesso tem-
porário ao centro da cida-
de estarão com placas de 
trânsito com indicação de 
desvio, para auxiliar o tra-
jeto. Confira os desvios:1 - 
Centro / Bairro: Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 
– Rua Taubaté – R. Con-
dessa de Vimieiro – Rua 
Oscar Campelo de Souza 
– retornando na av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so.2 – Bairro / Centro: Av. 

Nossa Senhora do Bom 
Sucesso – Rua José Maria 
Monteiro – Rua Vito Aba-
tepaulo – Rua Prof.ª Maria 
da Gloria Nogueira – Rua 
Ciro Valentini – Rua Fer-
nando de Alencar Pinto 
– Rua Min. José Geraldo 
Rodrigues Alckmin – Re-
tornando na Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.
Nos dias 09, 10 e 11 de fe-
vereiro, ocorrerá o seguin-
te desvio:1 – Centro / Bair-
ro: Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso – Rua Eucli-
des Figueiredo – Rua Juó 
Bananeri – Rua Condessa 
de Vimieiro – Rua Otávio 
Oscar Campello de Souza 
– Retornando à Av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so.2 – Bairro / Centro: Av. 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso – Rua José Ma-
ria Monteiro –  Rua Vito 
Abatepaulo - Rua Prof. 
Maria da Glória Nogueira 
– Rua Ciro Valentini – Rua 
Ver. Manoel Canuto Viei-
ra – Rua Francisco de As-
sis César – Rua Joaquim 
Belo do Amorim – Rua 
Francisco D’ Arace – Av. 
Antonio Pinheiro Júnior 
– Retornando à Av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so.Campanha EducativaA 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai intensificar 
as campanhas educativas 
de trânsito durante o Car-
naval 2013 – Caia Na Fo-
lia. A campanha “Se beber 
Não Dirija” vai orientar os 
motoristas e motociclis-
tas para que não ingiram 
bebidas alcoólicas antes 
de dirigir.De acordo com 

o setor de Educação no 
Trânsito, do Departamento 
de Trânsito da Prefeitura, 
serão realizadas blitz edu-
cativas em vários pontos 
da cidade, principalmente 
em locais onde a Prefeitu-
ra promoverá eventos car-
navalescos.A intenção das 
blitz é orientar os condu-
tores e distribuir materiais 
gráficos de apoio, como 
folders, panfletos e leques.
Também foram instaladas 
faixas com mensagens 
educativas, em vários pon-
tos da cidade, alertando 
motoristas sobre os peri-
gos de misturarem bebida 
alcoólica e direção.MU-
DANÇAS NA LEI SECA 
VALOR DA MULTA 
COMO ERA: R$ 957,70 
para o motorista autuado 
por embriaguez ao vo-
lante COMO FICA: R$ 
1.915,40 (o valor dobra 
em caso de reincidência  
no período de 12 meses) 
DEFINIÇÃO DE CRIME 
COMO ERA: Era crime 
dirigir com a quantidade  
de 6 dg/l  de álcool no san-
gue COMO FICA: Passa 
a ser crime dirigir com 
a  capacidade  psico-
motora alterada PRO-
VAS VÁLIDAS COMO 
ERA: Quantidade só podia 
ser provada com exame de 
sangue ou  bafômetroCO-
MO FICA: 1 - Bafôme-
tro ou exame de sangue; 
2 - Testemunho, 
exame clínico ou 
 qualquer tipo de pro-
va que vale para ou-
tros tipos de crime 
(vídeos e etc.)

Prefeitura doa mais de 
100 cestas complemen-
tares para instituições

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Administra-
ção, realizou, na última 
semana, a doação de 113 
cestas complementares 
para instituições da cida-
de. As cestas são exceden-
tes do Natal, que deixa-
ram de ser retiradas pelos 
funcionários, após grande 
insistência por parte da 

Administração Municipal.
De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Administração, todos 
os alimentos doados es-
tavam em perfeito es-
tado de conservação. 
A intenção era evitar o 
desperdício dos alimen-
tos integrantes das cestas 
complementares .Des-
sa forma, foi realizado 

contato com o CMAS 
– Conselho Municipal 
de Assistência Social -,  
e foram agraciadas entida-
des de atenção especial e 
básica, na maioria de abri-
gamento. São elas: Projeto 
Jataí, Lar São Vicente de 
Paulo, Sara Nossa Terr-
ra, Lar Nova Esperança, 
Lar Imã Júlia, Lar Irmã 
Terezinha, Apae e SOS.

Apostas em loterias atingem 
novo recorde com cresci-

mento acima de 7% em 2012
O volume bruto arrecada-
do pela Caixa Econômica 
Federal (CEF) com os dez 
tipos de loterias existentes 
no país atingiu novo recor-
de, no ano passado, tota-

lizando R$ 10,4 bilhões, 
quantia 7,7% maior do que 
em 2011. A maior partici-
pação, 41%, veio de apos-
tas na Mega-Sena, moda-
lidade que atingiu a maior 

premiação, em dezembro, 
com o rateio da Mega da 
Virada de R$ 244,7 mi-
lhões pago a três ganha-
dores, um de Goiás e dois 
do estado de São Paulo.
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Museu Mazzaropi
fecha 2012 com

15 mil visitantes; em
11 anos o público

quadriplicou
O Museu Mazzaropi, de 
Taubaté, fechou o ano de 
2012 com um público de 
15 mil pessoas. Os meses 
de maior movimento fo-
ram abril e maio, com as 
celebrações dos 100 anos 
de nascimento de Amacio 
Mazzaropi em 9 de abril. 
Composto por estudantes, 
apaixonados pelo Jeca do 
cinema nacional e hós-
pedes do Hotel Fazenda 
Mazzaropi, o público que 
visitou o museu no ano 
passado é quatro vezes 
maior que o de 2001. Os 
investimentos feitos pelo 
Instituto Mazzaropi para 
preservar o acervo e tornar 
a visitação ainda mais inte-
rativa e atraente começam 
a dar resultado.Em 2012, a 
maioria dos visitantes mo-
rava na Grande São Paulo, 
mas cerca de 20% veio de 

outras cidades do Esta-
do de São Paulo e outros 
19,8% de outros Estados. 
O levantamento mostra 
também que a maioria tem 
entre 19 e 60 anos (65%), 
mas 17,1% possuem mais 
de 60 anos e 10,5% estão 
entre 12 e 18 anos. Para 
quem não conhece, o Mu-
seu Mazzaropi abriga um 
grande acervo de filmes 
(32), fotos e materiais 
usados por Mazzaropi. 
Uma exposição perma-
nente e interativa mostra 
os detalhes das gravações, 
vídeos e tudo que ajudava 
o Jeca a se tornar cada vez 
mais engraçado e crítico. 
Saiba mais sobre o Institu-
to Mazzaropi Fundado em 
2000, o Instituto Mazzaro-
pi é uma entidade sem fins 
lucrativos, criada para cui-
dar da memória de Amacio 

Mazzaropi. Atualmente, 
administra o Museu Maz-
zaropi e a Fazenda Santa, 
propriedade em Taubaté, 
onde Mazzaropi começou 
a produzir seus primeiros 
filmes independentemen-
te dos grandes estúdios, e 
os direitos de oito dos 32 
filmes do ator. Mais infor-
mações em www.instituto-
mazzaropi.org.br Serviço: 
Museu Mazzaropi Ende-
reço: Estrada Municipal 
Amacio Mazzaropi, 201 
– Bairro Itaim – Taubaté 
– SP Horário de Funciona-
mento: de terça a domingo,
 das 8h30 às 12h30 
Ingressos custam 
R$10,00 por pessoa. 
Telefone para agenda-
mento de visitas: (12) 
3634 3447 Na Internet: 
w w w . m u s e u m a -
z z a r o p i . c o m . b r

Governo de SP aprova 
lei que fecha por dez 
anos empresas que 
usam mão de obra

escrava
As empresas e lojas do 
estado de São Paulo que 
forem flagradas exploran-
do direta ou indiretamente 
mão de obra escrava serão 
fechadas por dez anos. A 
lei que pune os estabele-
cimentos com a cassação 
da inscrição do cadastro 

de contribuintes do Im-
posto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) – o que im-
pedirá os empresários de 
entrar com novo pedido 
de registro para exercer o 
mesmo ramo de atividade 
no estado – foi publicada 

ontem, dia 29, no Diário 
Oficial estadual. Os en-
volvidos, de acordo com a 
lei sancionada anteontem, 
dia 28, pelo governador 
Geraldo Alckmin, perdem 
ainda o direito de rece-
ber créditos do Tesouro 
do Estado de São Paulo.

Pré-Carnaval agita
distrito de Moreira

César neste domingo

A programação do Carna-
val 2013 “Caia na Folia” 
já começou em Pinda. 
Após o grande sucesso do 
VI Festival de Marchinhas 
“Zé Sambinha”, realizado 
no último final de semana, 
no Largo do Quartel, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba realiza, no domingo 
(3), o Pré-Carnaval, na 
Praça Santa Rita, Vale das 
Acácias.O evento promete 
agitar o distrito de Moreira 
César, com shows a partir 
das 18 horas, da banda Siri 
Loco, de Pinda, e do in-
térprete de sambas enredo 
Preto Joia, levando o me-
lhor do samba para os foli-
ões da região. A entrada é 
gratuita e toda a população 
está convidada a partici-
par.EstruturaA Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
preparando uma estrutura 
na Praça Santa Rita, com 
palco de 10 x 8 metros, 
além de fechamento com 
grades e chapas. O evento 
contará com dez banheiros 
químicos, sendo quatro 
masculinos, quatro femi-
ninos e dois para pessoas 
com necessidades espe-
ciais.SegurançaA seguran-
ça também está garantida, 
pois o Corpo de Bombei-

ros está acompanhando a 
montagem das estruturas. 
A Polícia Militar estará 
presente, além da Guarda 
Municipal e de seguran-
ça terceirizada. Os briga-
distas municipais estarão 
a postos, além da equipe 
da Secretaria de Saúde, 
com ambulância e com o 
trabalho de conscientiza-
ção sobre DSTs e Aids. O 
pessoal do Departamento 
de Trânsito também esta-
rá presente, orientando o 
trânsito e realizando ativi-
dades educativas sobre a 
proibição do uso de bebi-
das alcoólicas para moto-
ristas.Preto Joia comanda 
a festaConhecido de quem 
acompanha o Carnaval, 
Preto Joia será a principal 
atração do baile de Pré-
Carnaval no Vale das Acá-
cias, no próximo domingo 
(3). Ele é uma das referên-
cias do carnaval carioca e 
trará para Pindamonhan-
gaba a experiência de 
quem comandou algumas 
das mais tradicionais esco-
las de samba na Marquês 
de Sapucaí.Nascido em 
1958, Amaury Valdo ficou 
conhecido como Preto Joia 
ainda na juventude, quan-
do trabalhava como ouri-

ves, no Rio de Janeiro. Seu 
início no samba se deu no 
bairro de Ramos, quando 
frequentava os ensaios da 
Imperatriz Leopoldinense, 
onde iniciou sua carreira, 
em 1985 e se consagrou 
como intérprete.Em 1989, 
com o marcante “Liberda-
de, liberdade, abre as asas 
sobre nós”, ao lado de Do-
minguinhos do Estácio, a 
Imperatriz foi campeã do 
Carnaval no Rio de Janei-
ro.Foram dez anos de par-
ceria, que renderam à Im-
peratriz um tricampeonato 
e o Estandarte de Ouro de 
melhor intérprete para Pre-
to Joia.Em 2000, o intér-
prete migrou para a Aca-
dêmicos do Tucuruvi, em 
São Paulo e, a partir dali, 
passou por Porto da Pedra 
(RJ), Tradição (RJ) e Aca-
dêmicos do Tatuapé (SP),
 além de integrar proje-
tos como “Puxadores de 
Samba”, com Domingui-
nhos do Estácio, Jack-
son Martins, Serginho do 
Porto e Wantuir.O show 
de Preto Joia na Praça 
Santa Rita, Vale das Acá-
cias, será a partir das 21 
horas, após a apresenta-
ção da banda Siri Loco, 
de Pindamonhangaba. 


