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Miscelânea
Curiosidades

A planta do café surgiu na Absínia, onde hoje é a Etiópia, nhá mais de mil anos. Conta a lenda
que um pastor observando que as cabras ficavam mais alegres e saltitante sempre que mastigavam
os frutos de colocação amarelo-avermelhado dos arbustos existentes nos campos de pastoreio.
Somente no século XVI, na Pérsia, foram torrados os primeiros grãos de café para fazer uma
das bebidas hoje mais populares no Brasil e no mundo. Até o século XVII, apenas os árabes
produziam café. Em 1699, os holandeses iniciaram plantios experimentais em suas colônias, na
ilha de Java. Aos poucos, poucos países entraram no mercado também usando as terras coloniais
para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao norte do Brasil, em 1727. Hoje,
o país é o maior produtor mundial do grão, sendo responsável por 30% do mercado internacional.
É também o segundo consumidor mundial do produto tem as maiores plantações em São Paulo,
Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Os grãos mais cultivados são os
robusta, café menos aromático, de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco mais amargo
e o arábico, de aroma superior e sabor mais doce e agradável.

As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as alturas, desenvolveram de
modo extraordinário sua capacidade de enxergar. Não apenas o foco de seus olhos pode mudar
com particular rapidez como também seus olhos têm a aptidão de ver claramente mais perto ou
mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tivessem combinadas as propriedade de
um microscópio e de um telescópio num mesmo instrumento. A capacidade de um falcão
enxergar é considerada oito vezes maio que a do homem e a coruja tem a propriedade de
enxergar dez vezes mais no escuro.

Humor

Vá entender por que s mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obedecem quando
são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam dormindo, sem querer
que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres apreciam nos gatos todo
comportamento que detestam nos homens!

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram por acaso na rua e um deles
pergunta:
- E ai, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há dois anos que sou escritor.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu vender alguma coisa?
- Claro!
- Puxa, que maravilha!
E o escritor esclarece:
- Já consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou tentando vender o meu computador
e o meu telefone celular.

Minha neta veio passar uma semana comigo e decidi ensiná-la a costurar. Depois que fiz uma
demonstração de como usar a máquina de costura, ela recuou, colocou as mãos na cintura e
disse:
- Vovó, quer dizer que a senhora consegue fazer tudo isso e não é capaz de jogar no meu
videogame?

Não parafuse dez vezes que estarás desparafusado.
Não apareça dez vezes que estarás desaparecido.
Não aparelhe dez vezes que estarás desaparecido.
Não aparte dez vezes que ficarás desaparecido.
Não se apegue dez vezes que ficarás desapegado.
Não perceba dez vezes que ficarás desapercebido.
Mensagens

Aceite-se tal e qual é, buscando melhorar-se. Suporte com paciência as provas do caminho. Se
você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja tentação, já sabe claramente
como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento de que não tem necessidade. Abstenha-
se de relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma com medicações
que lhe criem exagerada dependência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal
como se apresenta. Faça todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa
estar com todos. Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os
planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a mais
difícil de se fazer.

Não grite. Conserve a calma. Use a imaginação em excesso. Fale com inteligência, sem exibição
de cultura. Responda serenamente em todas as questões difíceis. Evite a maledicência. Fuja a
comparações, a fim de eu suas palavras não venham a ferir. Abstenha-se de todo os adjetivos
desagradáveis para pessoas, coisas ou circunstâncias. Guarde uma frase sorridente e amiga
para todas situações desagradáveis.

Quem se acha superior por ser mais culto, se engana. Há muitos saberes e esta estória
exemplifica bem isso. Um advogado e uma professora estavam em um barco, atravessando
um rio, quando o advogado pergunta ao barqueiro se ele conhecia leis. Diante da sua negativa,
sentenciou: Que pena, você perdeu metade da sua vida. A professora indaga se ele sabia ler.
Quando o barqueiro diz que não, ela fala: Você perdeu metade da sua vida. De repente, o barco
começa a virar e o barqueiro indaga se eles sabiam nadar. Ao ouvir a negativa, o homem
lamenta: Sinto muito, mas vocês vão perder toda a suas vidas.
Pensamentos

Quem avisa amigo é.

Lar doce lar... que esconde todos os meus defeitos,

Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

É melhor não soltar rojão antes do tempo.

Tanto vai o cão ao moinho que um dia lá deixa o focinho.

O amor é como um bebê precisa ser tratado com ternura.

Um peixe grande é pego com isca grande.

Na noite todos os gatos são cinzentos.

Cesteiro que faz um cesto faz um cento.

Se há muitos no comando, o navio afunda.

Quem tem rabo de palha não senta perto do fogo.

Muito riso, pouco siso.

Em briga de marido e mulher, não metas a sua colher.

Um dos setores que mais
têm contribuído para a
geração de empregos no
Brasil é o da construção
civil, tanto em termos de
quantidade de vagas como
de qualidade do trabalho.
Muitas empresas do ramo
adotam programas para
incentivar seus
funcionários a darem
continuidade aos estudos
e, mais capacitados, os
trabalhadores têm
conquistado melhores
salários. A avaliação é da
Câmara Brasileira da
Indústria da Construção
(Cbic), que divulgou hoje
(30), como prévia para o
1º de Maio, Dia do
Trabalhador, um estudo
mostrando algumas das
características do
segmento, especialmente
concentrado na realidade
dos trabalhadores que
atuam nos canteiros de
obras. Tendo por base
levantamentos feitos pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) e o Ministério do
Trabalho, o estudo da
CBIC mostra que, além do
aumento da escolaridade
dos funcionários do setor,
há uma “crescente
melhoria das condições
de trabalho” e da
formalização dos
empregos.Segundo a
Cbic, são os próprios
empregadores que estão
incentivando o estudo de
seus funcionários,
inclusive instalando
bibliotecas e salas de aula
dentro dos espaços das
construções. Dados da
Pesquisa Mensal de
Emprego (PME), do
IBGE, mostram que, em
2002, 63,6% dos

trabalhadores da
construção civil sequer
haviam concluído o
ensino fundamental,
tendo menos de oito anos
de estudo. E apenas
36,1% tinham
conseguido chegar ao
ensino médio. Já em
2010, o percentual de
trabalhadores que
estudaram mais de oito
anos subiu para 47,8%, e
cerca de 26,6% dos
funcionários empregados
no setor – o que
representa 442,8 mil
profissionais – têm mais
de 11 anos de estudo. Em
2002, eram apenas 256,3
mil trabalhadores (ou
19%) com esse perfil. De
acordo com a Cbic, em
2002, 8% (107,9 mil)
tinham frequentado a
escola pelo período
máximo de um ano.
Segundo a pesquisa mais
recente, este índice caiu
para 5% em 2010. Este
percentual equivale a 83,2
mil pessoas. A maior
escolaridade, afirma o
estudo, veio
acompanhada de salários
cada vez maiores. A
pesquisa utiliza dados do
Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados (Caged)
para mostrar que o salário
médio inicial dos
trabalhadores formais do
setor aumentou 35%
entre 2003 e 2010,
percentual que desconta a
inflação do período. Com
isso, o salário de quem
ingressa na atividade
passou de R$ 651,74, em
valores reais,
deflacionados pelo Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de

março de 2010, para R$
884,01, em janeiro deste
ano.A Cbic afirma que, no
último ano, o ganho
salarial dos trabalhadores
do setor superou em 5,8%
a inflação e que, mesmo
durante a crise mundial, o
setor continuou gerando
empregos. Entre
fevereiro de 2009 e
fevereiro de 2010, o
número de trabalhadores
da construção civil
aumentou 8,1%, enquanto
os outros mercados de
trabalho registraram um
crescimento de apenas
3,4%. O incremento nas
contratações é, segundo a
CBIC, acompanhado de
uma elevação da
formalização dos
empregos. Nos três
primeiros meses de 2010,
foram criados 127.694
empregos formais. Isso
representa 19% do total
de empregos criados em
todos os segmentos
econômicos, segundo
dados do Caged. O estudo
conclui, ainda, que a
participação das mulheres
é cada vez maior na
construção civil. Com
base em dados da
Pesquisa Nacional por
Amostra de
Domicílios (PNAD), que
é divulgada anualmente
pelo IBGE, a CBIC afirma
que, entre 2006 e 2008,
69 mil mulheres
passaram a
trabalhar em canteiros de
obras, passando de 171
mil para 240 mil
trabalhadoras. Apesar do
crescimento na
participação, elas
representam apenas 3,4%
do total de trabalhadores
do segmento.

Estudo mostra que
construção civil é setor
com mais emprego e

melhores salários
Pesquisa divulgada na sexta-
feira (30) pelo Ministério da
Cultura revela que em 420
cidades brasileiras ainda não
há bibliotecas municipais. O
índice representa 7,54% dos
5.565 municípios em todo o
país. O estado com o maior
número de cidades sem esses
espaços para leitura é o
Maranhão (61).O 1º Censo
Nacional das Bibliotecas
Públicas Municipais foi
realizado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) e
encomendado pelo
ministério.De acordo com o
levantamento, em 79% das
cidades há bibliotecas
municipais em funcionamento.
Em 12%, elas estão em
processo de implantação e
em 1%, em fase de
reabertura. O estudo foi feito

entre setembro e novembro
do ano passado. Em 2007 e
2008, 660 cidades não
tinham bibliotecas
municipais.O perfil dos
estabelecimentos indica uma
média de 296 empréstimos
por mês e uma frequência
média de usuários de 1,9 vez
por semana. A área física é
de 177 metros quadrados,
em média, e a maioria das
bibliotecas (99%) não abre
durantes os finais de semana,
só funciona de segunda à
sexta, de manhã e de
tarde.Os dados mostram
ainda que 91% dos locais não
oferecem serviços a pessoas
com deficiência visual. O
índice das bibliotecas que
não dispõem de serviços para
portador de necessidades
especiais chega a 94%. Além

disso, 88% dos
estabelecimentos não têm
nenhum tipo de atividades de
extensão, como oficinas e
rodas de leitura em
escolas.Segundo a pesquisa,
64% das bibliotecas
municipais do país têm
computador, 39% têm
televisão, 28% têm
videocassete, 27% têm
aparelho de DVD e 24%
ainda usam máquina de
datilografia. Entretanto, 25%
delas não contam com
nenhum desses
equipamentos.Apesar do
número razoável de
estabelecimentos com
computadores, nem a metade
(45%) tem acesso à internet.
Desses, apenas 29% prestam
esse tipo de serviço aos
usuários.

Pesquisa mostra que
420 cidades ainda não

têm bibliotecas
municipais

Devido ao grande número de
imóveis desprovidos de rede
de coleta de esgotos na zona
rural de Taubaté, o vereador
Orestes Vanone (PSDB)
apresentou na Câmara
Municipal o projeto de lei
que prevê o programa de
saneamento por meio de
tratamento primário de
esgoto, autorizando a
Prefeitura a fazer parceria e
investimentos em
propriedades rurais.O
objetivo do programa é criar
um atendimento à saúde e ao
meio ambiente, melhorando

as condições habitacionais e
de saneamento básico da
comunidade rural.Segundo a
proposta do vereador, serão
implantadas fossas sépticas
em imóveis desprovidos de
rede de coleta de esgoto.
Para possibilitar esse serviço,
a Prefeitura está autorizada a
fornecer mão de obra,
material e orientação técnica.
Os proprietários interessados
em participar do programa
deverão requerer, por meio
de protocolo, à Prefeitura. As
despesas referentes à
execução da obra, serão de

responsabilidade do
proprietário, mediante prévio
recolhimento aos cofres
públicos. Após o término das
obras, o proprietário deverá
restituir o valor.As
comunidades carentes
poderão participar do
programa sem arcar com os
custos diante comprovação
da inexistência de condições
financeiras. A Prefeitura está
autorizada a realizar convênio
com órgãos públicos ou
privadas para obter ajuda
financeira para atender a
essas comunidades.

Vereador Vanone apresenta projeto
para programa de saneamento

Sete municípios do Vale
do Paraíba serão
beneficiados com obras
em estradas rurais, por
meio do Programa
Melhor Caminho,
desenvolvido pela
Secretaria de Estado da
Agricultura e
Abastecimento, sob a
responsabilidade da
Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Agrícola de São Paulo
(Codasp). Os municípios
contemplados são
Ilhabela, Monteiro
Lobato, Salesópolis,
Natividade da Serra,
Redenção da Serra,
Paraibuna, Santa Branca e
São Luiz do Paraitinga.
Cada um poderá recuperar
um trecho de sete
quilômetros de estrada
rural, em média, tendo à
disposição maquinário e
pessoal especializado,
fornecido pelo Governo.

Segundo o deputado
estadual Padre Afonso
Lobato (PV), alguns
municípios já assinaram
os convênios nessa
semana e outros devem
fazê-lo. “Outros
municípios da região já
foram contemplados e
com esse novo lote
praticamente se fecha a
programação das obras
liberadas pelo Governo”,
disse. Melhor Caminho O
Programa Melhor
Caminho foi implantado
em 1997 e visa a
readequação das
plataformas das estradas
rurais de terra, para a
implantação de sistemas
de drenagem superficial
eficiente, que evite, entre
outros problemas, a
erosão. Além disso, faz o
revestimento das
estradas, que são
perenizadas, recebendo
cascalho que depois e

compactado, melhorando
as condições de tráfego.
O objetivo é conservar as
estradas rurais, de forma
a preservar os recursos
naturais, especialmente a
água e o solo, prevenindo
e controlando a erosão e,
s i m u l t a n e a m e n t e ,
estimulando a adoção de
p r á t i c a s
conservacionistas pelos
agricultores. Com isso
também se facilita o
e s c o a m e n t o ,
armazenamento e
infiltração das águas
pluviais, controlando e
prevenindo a erosão e o
assoreamento dos
mananciais e aumentando
a recarga do lençol
freático, preservando os
recursos naturais, além de
reduzir o custo de
transportes dos insumos e
produtos agrícolas e
facilitar o trânsito dos
moradores da zona rural.

Programa realiza obras
em estradas rurais da

região

A Câmara de Taubaté
realizou no dia 4 de maio,
as 20h, uma sabatina com
os candidatos ao cargo de
reitor da Universidade de
Taubaté. O evento será
transmitido ao vivo pela
TV Câmara Taubaté,
sintonizada pelos canais
17 (digital) ou 98
(analógico) da Net, ou
ainda pelo http://
tv.camarataubate.sp.gov.br.A
transmissão pela TV foi
viabilizada porque a
assessoria jurídica da
Câmara entendeu que
houve consentimento dos
três candidatos em
participar da sabatina, que
tem por objetivo
viabilizar a apresentação
das propostas
administrativas para a
universidade. Após a
abertura e a apresentação
das regras, cada um dos 14
vereadores terá um
minuto para fazer a
mesma questão aos três
candidatos. Eles terão
três minutos para
responder, e há
possibilidade para réplica
do vereador e tréplica do
candidato. Ao final, cada
candidato terá dois
minutos para suas
considerações.”Estamos
fazendo a nossa parte,
disponibilizando o espaço
da TV para divulgar o

plano de cada um,
possibilitando o amplo
acesso da população e da
comunidade acadêmica,
para conhecerem bem os
candidatos,” afirmou o
presidente da Câmara,
Henrique Nunes (PV).A
TV Câmara já havia
produzido entrevista com
cada um dos candidatos,
veiculada nos dias 30 de
abril, 1 e 2 de maio. Dessa
vez, a própria Câmara está
realizando sabatina, e o
diferencial está no fato de
o evento ser aberto à
participação pública.O
candidato Benedito
Donizeti Goulart disse
que a eleição é um
momento histórico para a
Unitau, uma vez que
p r o f e s s o r e s ,
alunos e funcionários
t e r ã o
direito ao voto. “Isso é
fundamental dentro de
processo de
democratização, uma vez
que o próximo reitor terá
que fazer campanha junto
às comunidades interna e
externa. Taubaté toda está
acompanhando esse
processo, temos que
apresentar nossos
projetos e rediscutir os
rumos da
universidade, não só junto
à comunidade interna,
mas externa,

principalmente os
poderes públicos
c o n s t i t u í d o s . ” O
reitorável José Rui
Camargo avaliou que a
transmissão vai permitir a
maior divulgação do
projeto aos munícipes e
citou: “É uma
oportunidade de o Poder
Legislativo, que tem
muita influência na vida da
universidade, conhecer as
propostas do novo reitor
e fazer sugestões para os
candidatos, de forma que
eles tenham oportunidade
de incorporar as
propostas no projeto.”O
candidato Luciano
Marcondes da Silva
acredita que o evento
possibilita uma
autocrítica às propostas.
“Ao responder as
perguntas que serão
feitas, vejo a
possibilidade de verificar
se estou no caminho
certo, se a proposta que
pretendo desenvolver
contempla as
preocupações que neste
momento fitam
a nossa comunidade, se
existe autenticidade da
nossa proposta
 e se ela atende às
dificuldades que nos
serão apresentadas.
É um momento único para
todos.”

Reitoráveis da Unitau serão
sabatinados pelos vereadores com

transmissão pela TV
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

De acordo com o

Presidente da AVLA

“Alberto Mazza”, o

trabalho da Academia é

valorizar os talentos que

se encontram no

anônimato.É importante

ter grandes nomes numa

Academia , mas também é

preciso comhecer os que

buscam um lugar ao sol no

mundo Literáro e

Artístico.Em 2004, A

AVLA fez renascer o

Sarau no Vale, hoje em dia

muito se vê falar na

realização de Saraus, mas

devemos salientar que foi

a nossa Academia

Valeparaibana de Letras e

Artes  que reacendeu a

chama do Sarau com

Literatura,Teatro,  Música

e Artes.No dia 23 de maio

às 15:00h,a AVLA

realizará o Sarau Literário

e Artístico no Itaguará

Country Club, em

Guaratinguetá, e no dia 19

de Junho às 20 h, na

Comunidade Vila

Aparecida em Taubaté.E

dia 23 de Julho ,o

lançamento da obra 1ª

Olimpíada Literária de

Contos dos estudantes de

Taubaté e Tremembé. A

obra denominada como

“O Grilo da Sala de Aula”,

que foi um dos contos

premiados virá com a capa

artística dos Acadêmicos

“Márcio Carneiro e Neide

Costa”e foi prefaciada

pela Acadêmica Profª.

Luciana Flores

Peixoto.Dia 25 de julho

(Dia do Escritor)

acontecerá o 2º

Congresso Regional da

AVLA de Escritores  e

Artistas , cujo tema será:

“O Escritor e o Artista no

mercado de trabalho”.

Neste dia ocorrerá

palestras ,Literatura,

Teatro, Música  Dança e

Artes , bem como os

autores poderão mostrar

seus trabalhos.O 2º

Congresso Regional da

AVLA acontecerá em São

José dos Campos e terá o

apoio da Acadêmica Rita

Elisa Seda, que representa

a AVLA como Delegada

Municipal da Cultura em

SJC e do Aspirante

escritor Rogério

Rodrigues e da Aspirante

escritora Zenilda Lua e

demais escritores

J o s e e n s e s . N o s s a

Academia acollhe com

honra Cultural nossos

Escritores e nossos

Artistas ,por isso vem

com o lema : “Um jeito

novo e autêntico de se

fazer Cultura no

Vale”Podemos até

sermos tachados como

folclóricos, mas folclore

é também

Cultura; o idealismo da

AVLA sempre foi

real e não cópias mal

f e i t a s . A l b e r t o

Mazza Presidente da

AVLA

Academia Valeparaibana
de Letras e Artes abre

espaço aos escritores e
artistas que buscam um

lugar ao sol

No último dia 02, numa
reunião da Academia
Valeparaibana de Letras e
Artes presidida por Alberto
Mazza  e seus membros: Cid
Maomé, Luiz Antônio de
Oliveira Sales e Cláudio

Marques , que enfatizaram
sobre o tema deste
Congresso Regional da
AVLA que dará ênfase aos
Escritores e Artistas no
mercado de trabalho.Um
Workshop Literário e

Artístico será elaborado com
o tema no Dia do Escritor, em
São José dos Campos.Um
Workshop Literário e
Artístico será elaborado com
o tema no Dia o Escritor,em

Sãaao José dos Campos.

Presidente da AVLA e membros

se reuniram para a criação do 2º

congresso das letras e artes em

são josé dos campos

Lindos quadros expostos
no saguão da Câmara de
Taubaté, de vários estilos
e diversos pintores, mas
dentre todos podemos
observar um olhar mais
encantado, um sorriso
especial de admiração. E
eles veem da mentora da
exposição Lia Campos. A
exposição vai até 14 de
maio.Lia é professora de
pintura desde que se
aposentou depois de 24
anos de trabalho, vê na
arte a realização do sonho
de uma vida inteira. Ela
garante que sempre
trabalhou esperando o dia
em que se aposentaria
para, aí sim, viver e ensinar
arte.A professora acredita
que é muito difícil viver
somente da arte, por isso
garantiu uma vida
financeira estável, para
fazer da pintura seu puro
prazer.Entre todos os
quadros, ela tenta
mencionar os preferidos,
porém não consegue,

todos são especiais por
algum motivo único, mas
quando a professora se
depara com uma das
pinturas de sua autoria sue
olhos brilham e, de
repente, fica fácil
descobrir qual deles tem
o poder de tirar lágrimas
da pintora. É a pintura do
casarão onde ela nasceu
em Cunha, é uma casa
antiga de paredes brancas,
janelas e portas azuis. Lia
diz, mas mesmo se não
dissesse, seus olhos
mostram que aquela
pintura é extremamente
especial para ela. Mas, não
são só os quadros que
orgulham Lia Campos, o
livro de presença também
causa o sentimento na
professora que por um
momento deixa a pintora
de lado para ser avó,
quando olha em um
recadinho de sua neta de
11 anos, Isabella, que
garante que a avó “é a
melhor pintora do

mundo”.Outro recado
ressaltado por ela é o do
presidente da Câmara,
Henrique Nunes (PV), que
visitou a exposição no
Centro Cultural da
Prefeitura em 2009 e
depois convidou os
artistas do ateliê de Lia
para exporem seus
quadros na Casa de Leis.
A professora agradece ao
vereador, dizendo que o
convite foi muito
importante. A arte não é
fonte de renda da
pintora, mas é a “fonte do
belo”. A arte é sua
contribuição para “um
mundo mais feliz, de mais
paz”. Ela conta que tem
transmitido essa alegria
e m
seu ateliê, mas quer levar
para muitos outros
lugares ainda por
meio das exposições e das
aulas de pintura. Porque,
para ela, essa é a
verdadeira intenção da
arte.

A exposição do belo e do
prazer causado pela arte

de Lia Campos

O Clube dos Pioneiros de
Brasília, a Academia
Brasileira de Arte, Cultura e
História e a Secretaria de
Estado da Cultura do Distrito
Federal, homenageou o
vereador Chico Saad
(PMDB) no último dia 30,
concedendo-lhe um Diploma
e uma Medalha em
Comemoração aos 50 anos
de Brasília. O evento foi
realizado no Iate Clube de
Brasília e outras importantes
personalidades também

foram homenageadas. “Eu
fiquei muito honrado por ser
um dos homenageados do
evento que comemorou os 50
anos de Brasília”, afirmou
Saad.A neta do ex-
presidente Juscelino
Kubitschek Ana Cristina
presidiu a solenidade e,
participou da entrega das
medalhas às personalidades
presentes. Márcia
Kubitschek filha do ex-
presidente JK também foi
homenageada no evento que

mostrou a história de Brasília
desde sua fundação. “O
vereador José Francisco
Saad foi indicado para
receber o Diploma e a
Medalha em Comemoração
aos 50 anos de Brasília pelos
seus dotes de magnanimidade
e pelos trabalhos sociais
realizados na cidade de
Taubaté no Estado de São
Paulo”, disse o comendador
Edson Costa, conselheiro da
Academia Brasileira de Arte,
Cultura e História.

Chico Saad é homenageado em
comemoração aos 50 anos de

Brasília

Cinco carroceiros que
atuam no Mercado
Municipal receberam da
Prefeitura de Taubaté o
emplacamento de suas
carroças na sexta-feira,
30, um marco do início da
vigência da Lei
Complementar nº 205, de
autoria dos vereadores
Alexandre Villela
(PMDB) e Henrique
Nunes (PV), que também
proíbe a circulação de
veículos de tração animal
no centro da
c i d a d e . S e g u n d o
Alexandre Villela, o nível
de estresse do animal que
fica no centro é muito
grande. “Se houver
extrema necessidade de
os carroceiros terem que
trabalhar nessa área do
Mercado, a gente tem que
pensar num horário
específico para ser feito
o recolhimento dos
entulhos, mas não durante
todo dia. A gente quer
evitar o trânsito de
carroças frequente e
desordenado no centro”,
defendeu.O vereador
afirmou que, se houver
necessidade, será
marcado um horário no
período da manhã, quando

o trânsito é melhor, para
que os carroceiros
trabalhem. “Existem
alternativas. Nós
podemos fazer uma
alteração da lei, liberando
a região do mercado.
Antes, é necessária uma
conversa entre os
carroceiros e a Prefeitura,
para saber se isso é
viável.”Para Henrique
Nunes, o tráfego de
carroças no centro
prejudica o trânsito, dado
o traçado antigo das ruas
e o elevado número de
veículos. “Temos que
pensar na maioria, no
beneficio geral. Não
podemos ter prejuízo por
conta disso, é mais
benéfico a carroça não
circular no centro por
conta do lentidão que
causa. Essa é a tendência
das grandes cidades,
como São José dos
Campos, sem falar em
São Paulo, que não
comportam o trânsito das
carroças no
centro.”Henrique disse
que há um desconforto
geral causado pelo
trânsito de carroças no
centro e pelo fato de o
animal defecar nas ruas,

mas salientou que os
carroceiros podem
atender a demanda da
periferia. “A população vai
ganhar muito com isso,
sem contar o cuidado com
os animais, que é outra
preocupação que a lei
abrange,” afirmou. O
emplacamento foi
realizado pelos diretores
dos departamentos de
Trânsito e de Serviços
Urbanos, Monteclaro
César Junior e Renato
Felgueiras. Os
condutores de carroças já
emplacadas que forem
flagrados despejando
irregularmente lixo em
terrenos baldios devem
ser denunciados pelo
telefone 156. Os que não
tiverem placa deverão
regularizar a situação
junto ao Departamento de
Trânsito.Um dos
carroceiros mais antigos
da cidade, Ivo Berbare, há
20 anos no ramo,
afirmou: “Para nós, que
trabalhamos direito, o
emplacamento é uma boa
conquista, mas é preciso
que cumprir a lei, e
fiscalizar para evitar que
as pessoas joguem
entulho.”

Vereadores defendem
proibição de carroças no

centro de Taubaté

A grande festa em
comemoração ao Dia
Internacional dos
Trabalhadores promovida
pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região na Avenida do
Povo no último sábado,
dia 1º, contou com a
participação de 25 mil
pessoas ao longo das 8
horas de shows e
atrações.A comemoração
do 1º de Maio do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região contou com a
presença de importantes
lideranças políticas como
o deputado estadual
Carlinhos Almeida do PT
e do senador Eduardo
Suplicy (PT/SP).Também
marcaram presença por
meio de depoimentos
apresentados no telão
durante o evento o
presidente estadual do PT,
Edinho Silva, e o senador
Aloizio Mercadante, pré-
candidato ao Governo de
São Paulo pelo PT, que
deixaram saudações
especiais ao povo de
Taubaté e do Vale do
Paraíba.Outras lideranças
presentes foram o

prefeito de Santo Antonio
do Pinhal, Augusto
Pereira (PT), a
coordenadora da Macro
Região do PT, Rose
Gaspar, o presidente do
Diretório Municipal do
PT de Taubaté, Nilson
Coutinho, o presidente da
FEM/CUT-SP, Valmir
Marques da Silva (Biro
Biro), a vice-prefeita de
Taubaté, Vera Saba e o
presidente da Câmara
Municipal de Taubaté,
vereador Henrique Nunes
entre outras
autoridades.Para o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac do
Carmo, a comemoração
foi um sucesso, pois
superou a marca de
público do ano passado
que foi de 15 mil pessoas
e marcou de forma
definitiva o 1º de Maio
dos Metalúrgicos de
Taubaté no calendário de
festividades do
município.”Sabemos que
a partir de hoje teremos
no 1º de Maio um espaço
para nossas
manifestações, para
mostrarmos nossas

bandeiras de luta e nossas
conquistas, assim como
fizemos neste ano quando
reafirmamos a vontade de
continuar construindo um
Brasil ainda maior”, disse
Isaac.Shows A
programação teve início
às 14h com a chegada do
público que acompanhou
uma grande sequencia de
atrações como a banda
Dilleto, o cantor Vinicius
de Paula, a banda Cheiro
de Fulô e a Banda
América.A programação
artística teve como ponto
alto as apresentações do
sambista Dudu Nobre, ao
Ato Cívico, com a
presença de lideranças, e
da dupla sertaneja Gian e
Giovane. Também foi
montado um espaço para
as crianças com
brincadeiras e palhaços,
pintura de rosto e outras
d i v e r s õ e s . N o
final do evento, o público
presente acompanhou
uma grande
queima de fogos que
encerrou a comemoração
do 1º de Maio dos
trabalhadores e
trabalhadoras de Taubaté e
região.

1º de Maio dos
Metalúrgicos de Taubaté
reúne 25 mil pessoas na

Avenida do Povo

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
concluindo as obras de
transformação da quadra
poliesportiva do Jardim
Eloyna em um ginásio de
esportes.Os serviços devem
ser concluídos nas próximas
semanas e a população do
bairro está ansiosa para o
recebimento de mais uma
benfeitoria.”Antes era apenas
uma quadra, que depois foi
coberta e agora ganhou
laterais fechadas, vestiários,
nova iluminação e está
ficando cada vez melhor”,

disse José Antonio
Molina.Para o jovem
Eduardo Almeida Alencar, o
ginásio se tornará referência
para os bairros da região e
para toda cidade. “Estou
gostando muito do trabalho
da Prefeitura, principalmente
depois de saber que aqui será
o lugar de treinamento de
algumas modalidades
esportivas. Além disso, os
moradores do bairro também
poderão continuar usando o
local”.O secretário de
Esportes, Misael Cesarino
Junior, lembrou que a quadra

do Jardim Eloyna conta com
dimensões oficiais e afirmou
que receberá algumas
atividades de competição –
como handebol e futebol de
salão, por exemplo.De
acordo com o secretário isso
é um muito positivo, pois
permite a prática do esporte
de competição em áreas
afastadas do centro da
cidade, seguindo inclusive,
uma determinação do prefeito
João Ribeiro, que quer levar
as atividades esportivas e de
lazer a todos os pontos da
cidade.

Jardim Eloyna em Pinda vai ganhar
ginásio de Esportes nas próximas

semanas


