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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.
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A Universidade de Taubaté
realizará o Seminário de
Gestão Empresarial com o
tema “A Responsabilidade
Social Empresarial”. O
evento, que será promovido
neste sábado, dia 13, a partir
das 8h30, discutirá as ações
sociais que podem ser
desenvolvidas pelas
empresas e a importância
dessas atividades no universo
empresarial, inclusive como
diferencial de
competitividade no
mercado.O assunto será
discutido pelo engenheiro
Vitor Gonçalo Seravalli,
Presidente do Comitê
Brasileiro do Pacto Global da
ONU e Diretor de
Responsabilidade Social da
Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp).
Na conferência, serão

debatidos, dentre outros
assuntos, o retorno
significativo que a
responsabilidade social traz
para os negócios e o
reconhecimento e o respeito
da sociedade adquiridos a
partir dessas ações, bem
como a importância para as
empresas de refletir sobre as
decisões do cotidiano que
podem causar impactos na
sociedade, no meio ambiente
e no futuro dos próprios
negócios.O seminário
também contará com a
palestra “Lições de
perseverança”, que será
ministrada pelo Prof. Dr.
Saidul Rahman Mahomed,
empresário e editor da
Qualitymark Editora,
reconhecida nas áreas de
recursos humanos, de
responsabilidade social e de

finanças. A palestra abordará
assuntos voltados para a
gestão empresarial. Durante
o evento, também será
realizada a entrega de
certificados de conclusão de
curso para os alunos de
especialização, de MBA’s e
do Mestrado em Gestão e
Desenvolvimento Regional.O
Seminário de Gestão
Empresarial é promovido há
12 anos e visa discutir,
anualmente, temas que estão
em destaque na gestão
executiva atual e também
assuntos relacionados à
carreira do executivo.
Dirigido a alunos e a
professores, o evento será
realizado no auditório do
Departamento de Engenharia
Civil, que fica na Rua
Expedicionário Ernesto
Pereira, n° 99, centro.

Unitau discute
responsabilidade social

das empresas com
representante da ONU

A comédia “Loucura
Centenária” conta, em um
programa de TV número um
em audiência, apresentado
por Augusto Antena, a
história de 100 anos do Sport
Club Corinthians Paulista. A
peça, com seus 90 minutos
de duração, gira em torno de
um casal de torcedores
(Adão e Eva) e da prova de
amor exigida pela noiva, que
vai ao programa em busca do
primeiro exame de DNA
corinthiano, apenas para
certificar-se de que seu
casamento será com um
legítimo torcedor do “Timão”.
Entre os personagens estão:
Jacinto Pillar, que dá as dicas
de beleza no programa,
falando sobre os maiores

jogadores do time; Helton
John Tromundo, zen e
esotérico, com conselhos
espirituais e que ensina às
crianças o valor da paz fora
dos estádios; e Osmar Ginal
e Glória Aleluia, na grande
final do Quiz que dará o
prêmio de uma viagem em um
Cruzeiro. O polêmico
programa de TV ainda conta
com o hilário mau humor de
seu produtor, Olavo Paredes.
Em ano de Copa do Mundo,
o espetáculo é a
oportunidade de conhecer
mais a história de um dos
maiores times de futebol do
Brasil, de forma pedagógica
e divertida, mostrando
também a importância do
respeito entre todas as

torcidas para que nosso país
seja exemplo mundial, não
apenas no futebol.O final é
surpreendente e divertido,
com uma grande homenagem
à torcida corinthiana.
SERVIÇO:Teatro Metrópole
– Taubaté Sessões dias 18,
19 e 21 de março de 2010
(Estréia Nacional).
OBS: A sessão de domingo
está lotada, ingressos
esgotados. Horário: 21
horas. Ingressos: R$ 40,00
(inteira) e R$ 20,00
(estudante, professores e 3ª
Idade) Ingressos antecipados
com desconto (somente 100
ingressos): Marcão Lanches,
Pró-Línguas Idiomas, Modas
Estrela, Central Parking
Estacionamento e EIA.

Comédia Loucura
Centenária no Teatro

Metrópole

A partir do dia 16 de Março,
às 19h30 o bar e restaurante
“Papo na Mesa” traz com
exclusividade para a cidade
uma nova forma de
entretenimento, o “Quiz de
mesa”.Trata-se de um jogo
de perguntas e respostas
sobre conhecimentos gerais e
atualidades, que acontece
uma vez por semana, sempre
as terças-feiras. Serão de 12
a 14 perguntas, sendo que
uma será sobre a história de
Taubaté. As pessoas podem
participar sozinhas ou em

grupos de até 6 pessoas.Toda
a dinâmica corre por meio de
um apresentador que canta
as perguntas, corrige as
folhas de respostas e divulga
regras, pontuações e
vencedores no correr da
noite. Os vencedores (os que
acertarem mais respostas)
recebem premiação por
noite, uma rodada de chopp
e uma porção e vão
acumulando pontos para
uma premiação trimestral
(acumulado), uma camiseta
personalizada. Segundo o

proprietário do bar e
restaurante, José Francelizio
da Silva Júnior, ele espera
animar as noites de terça-
feira com um jogo que
privilegia o conhecimento e a
informação do público, em
um ambiente divertido e
cultural para seus clientes.
Para participar é só aparecer
no “Papo na Mesa”, toda
terça-feira a partir das 19h30
e se divertir. Informações e
reservas Rua Mal. Arthur da
Costa e Silva, 601, Centro.
Tel. (12) 3622-1006

Papo na Mesa
promove Quiz

Instituição disponibilizará
mais de 47 mil bolsas. Para
concorrer é preciso ter renda
familiar de, no máximo, um
salário mínimo e meio por
pessoa (R$ 765) Para dar
oportunidade de acesso a
cursos profissionalizantes e a
capacitações para pessoas
em condições de baixa
renda, o Senac São Paulo dá
continuidade à ampliação da
sua Política Senac de
Concessão de Bolsas de
Estudo. Em 2010, a
instituição abrirá 35.385
vagas para bolsas de estudo
em todo o Estado de São
Paulo. Além disso, outros
12.191 estudantes que
iniciaram o curso em 2009
continuam este ano. Das
35.385 vagas, 26.216
atendem à determinação do
novo regulamento do Senac
em destinar 25% da receita
compulsória para bolsas
integrais, em cursos técnicos
de todas as áreas, programas
Aprendizagem, Educação
para o Trabalho,
Capacitações, como Garçom
e Cozinheiro, entre outros,
com carga horária igual ou
superior a 160 horas. No
Vale do Paraíba, serão
beneficiados 979 novos
alunos, sendo 295 na unidade
do Senac São José dos
Campos, 392 no Senac
Taubaté e 292 no Senac
Guaratinguetá. Além das
vagas para bolsas integrais, a
Política Senac de Concessão
de Bolsas de Estudo prevê a
oferta de cursos com
descontos que variam de 50
a 100% com carga inferior a
160 horas. Neste ano serão

ofertadas 9.169 vagas com
essas características.De
acordo com o gerente de
desenvolvimento do Senac
São Paulo, Roland Zottele, a
Política de Bolsas da
instituição é constantemente
adequada para aumentar as
oportunidades de inclusão
social por meio da educação.
“Faz parte da nossa missão
capacitar profissionais para o
mercado de trabalho.
Ampliando o acesso das
pessoas em condição de
baixa renda, por meio da
Política de Concessão de
Bolsas de Estudo do Senac,
conseguimos potencializar as
chances deste público na
busca de uma boa colocação
no mercado de trabalho. “Em
2009, o Senac São Paulo
superou a meta estipulada
pelo MEC de destinar 20%
da receita compulsória para
a abertura de novas vagas
para bolsas de estudo e
ofertou 29.357 bolsas
gratuitas em cursos
profissionalizantes e
capacitações. Esse total
corresponde a 33% a mais
da quantidade prevista para
o início do ano, que eram 22
mil vagas.Os interessados
podem verificar a relação de
turmas e as respectivas
unidades que oferecem as
bolsas por meio do portal da
instituição (www.sp.senac.br/
bolsasdees tudo) .Mais
informações podem ser
obtidas por meio do portal da
instituição www.sp.senac.br/
bolsasdeestudo.Cursos
técnicos Para potencializar o
acesso de pessoas em
condição de baixa renda a

capacitações gratuitas, o
Senac São Paulo oferecerá
748 bolsas de estudo em
cursos técnicos, com início
no 2º semestre, nas áreas de
administração, saúde e bem-
estar e tecnologia da
informação. Para se
candidatar a uma das vagas,
o interessado também deve
ter renda familiar de, no
máximo, um salário mínimo e
meio por pessoa, R$ 765
(considerando-se o salário
mínimo nacional). As
inscrições devem ser
efetuadas no portal
w w w . s p . s e n a c . b r /
bolsasdesestudo até o dia 15
de maio. ParceriasO Senac
São Paulo tem feito várias
parcerias com escolas
públicas, CEUS, ONGs,
entre outros, para ampliar o
acesso à Política de Bolsas.
Recentemente assinou com a
Secretaria Estadual de
Assistência e
Desenvolvimento Social
(SEADS), em Vinhedo, no
interior do Estado, um termo
de compromisso que
possibilitará aos integrantes
do programa estadual Ação
Jovem realizarem
capacitações gratuitas. A
iniciativa visa inserir esses
jovens no mercado de
trabalho, por meio de cursos
que compõem o Programa
Senac de Gratuidade como ,
por exemplo, o Programa de
Educação para o Trabalho –
Novas Conexões, que
prepara este público com
técnicas profissionais para
atuar em diversas áreas e
desenvolver atitudes
empreendedoras.

Senac São Paulo anuncia
ampliação de vagas para bolsas

de estudo em 2010

A Secretaria de
Desenvolvimento do
Estado de São Paulo, em
parceria com a Agência
Paulista de Promoção de
Investimentos e
Competitividade –
Investe São Paulo e a
Organização Nacional da
Indústria do Petróleo
(ONIP), promove, no dia
17, (quarta-feira), às 9
horas, no Parque
Tecnológico de São José
dos Campos, o primeiro
de uma série de 10
eventos sobre as
Oportunidades de
Negócios no Setor de
Petróleo e Gás Natural.
No encontro, serão
apresentados aos
empresários da região os
mecanismos de
participação nos
cadastros de
fornecedores da
Petrobras e do CadFor
(Sistema de Cadastro de
Fornecedores para o
Segmento Brasileiro de
Exploração e Produção
de Petróleo e Gás Natural
da ONIP), formado por
nove operadoras
internacionais que atuam
na atividade petrolífera
nacional. As inscrições
para o evento são gratuitas
e podem ser feitas no site
w w w . o n i p . o r g . b r /
eventocadfor.De acordo
com o secretário-
executivo da Comissão
Especial de Petróleo e
Gás Natural do Estado de
São Paulo (Cespeg) e
coordenador de
Infraestrutura e Logística
da Secretaria de
Desenvolvimento, José
Roberto dos Santos, o
objetivo do evento é atrair
novos fornecedores para
o ramo de petróleo e gás
natural. “A atividade
petrolífera está se
expandindo e necessita
cada vez mais de novos
fornecedores de diversas

áreas de suprimentos. O
evento será uma
oportunidade para as
micro, pequenas e médias
empresas paulistas
entrarem nesse novo
mercado, estimulando a
economia local e a
geração de emprego e
renda no Estado de São
Paulo”, explica o
coordenador. O evento
contará com especialistas
da ONIP, das operadoras
do CadFor e da Petrobras,
que vão apresentar os
mecanismos para
participação nos seus
cadastros e atender o
empresariado local para
tirar dúvidas e facilitar a
inclusão dos interessados
nos cadastros. Segundo
estudos do Instituto
Brasileiro de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis
(IBP), em parceria com a
Petrobras, previsões
indicam que deverão ser
investidos, em toda a
cadeia da indústria de
petróleo e gás no Brasil,
US$ 40 bilhões anuais até
2014.Na oportunidade,
também serão
apresentadas as ações da
agência Investe São Paulo
para auxiliar empresas
interessadas em investir
no Estado e as linhas de
crédito da agência
paulista de fomento
Nossa Caixa
Desenvolvimento – que
oferece as menores taxas
do mercado para capital
de giro e investimentos,
com juros que chegam a
0,96% ao mês.
Além disso, haverá
palestra sobre as ações do
governo do
 Estado no setor de
Petróleo e Gás Natural, e
apresentações da
Fundação de Amparo à
Pesquisa (Fapesp) e do
Banco Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social

(BNDES). Nos próximos
meses, serão realizadas
mais nove edições do
evento para divulgar os
sistemas de cadastro em
outras regiões do
Estado.Sobre o Cadfor
Patrocinado pelas
operadoras internacionais
Anadarko, BG Brasil,
Chevron, Devon, El Paso,
Shell, Maersk, Repsol e
Statoil, o CadFor entrou
oficialmente em
operação em fevereiro de
2008, com o objetivo de
aumentar o conteúdo
nacional nos
investimentos das
empresas associadas.
Com uma única inscrição,
os fornecedores
nacionais têm a vantagem
de fazer parte do cadastro,
que serve como base de
consulta para compra das
nove operadoras.
Atualmente, existem 285
empresas cadastradas,
enquanto outras 685 estão
em fase de
cadastramento. Os
produtos e serviços
prioritários para
cadastramento estão
relacionados às seguintes
áreas: calderaria; elétrica;
mecânica; equipamentos
onshore e subsea;
i n s t r u m e n t a ç ã o ;
equipamentos de
proteção individual;
construção, manutenção e
reparo naval; instalações e
montagens industriais;
manutenção industrial;
serviços logísticos; apoio
marítimo e
instrumentação. Serviço
Evento: Oportunidades de
Negócios no Setor de
Petróleo e Gás Natural
Data: 17 - Horário: 9
horas Local: Parque
Tecnológico de
São José dos
Campos Rodovia
Presidente Dutra, km
137,8 – São José dos
Campos

Secretaria de Desenvolvimento
promove encontro sobre

Oportunidades de Negócios no
Setor de Petróleo e Gás Natural

Na década de 1990, o Brasil
passou por várias
modificações em seu sistema
bancário, reestruturando os
padrões de concorrência do
setor e dando início ao
processo de abertura
comercial e financeira. Com
essas transformações,
diversos bancos estrangeiros
aumentaram sua participação
no mercado bancário
nacional, intensificando
processos de fusões e
aquisições, tanto por
instituições estrangeiras
como por instituições
nacionais, colaborando para
o aumento da concentração
bancária.Patrícia Camargo,
autora de A evolução recente
do setor bancário,
lançamento do selo Cultura
Acadêmica, explica que a
abertura do mercado aos
bancos estrangeiros motivou
especulações de que a
concorrência iria ampliar-se,
possibilitando uma maior
qualidade e diversificação
dos produtos e serviços
financeiros, bem como a
modernização tecnológica e
o aumento na eficiência do
sistema. Entretanto,

contrariando as expectativas,
os bancos adotaram uma
postura conservadora em
relação aos títulos públicos e,
mesmo havendo aumento da
atuação de bancos
estrangeiros no mercado
brasileiro, o sistema
financeiro nacional não
obteve mudanças
significativas.Buscando
analisar se essas
características do sistema
bancário brasileiro ainda
prevalecem, A evolução
recente do setor bancário
estuda as atuais estratégias
dos bancos nacionais,
comparando-as conforme o
tipo de controle, seja
público, privado nacional ou
privado estrangeiro. A autora
verifica as diferenças e
semelhanças entre as
instituições selecionadas e
entre esses tipos de controle,
analisando os diversos
modos de atuação dos
bancos estrangeiros no Brasil
e no exterior, e esclarecendo
se os últimos adotaram
estratégias diferentes de
atuação conforme sua
localização.Para a realização
deste trabalho, foram

selecionadas oito maiores
instituições por valor de
ativos totais, como Banco
Central, Caixa Econômica
Federal, Itaú, Bradesco,
Unibanco, ABN – Amro,
Santander e HSBC, no
período de 1998, após a
entrada de bancos
estrangeiros no Brasil, até o
1º semestre de 2008.Sobre
a autora – Graduada em
Ciências Econômicas pela
Universidade Estadual de
Campinas (2005) e mestre
em Ciências Econômicas
pela Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho (2009). Atualmente,
trabalha como analista no
setor de Desenvolvimento
Urbano da Caixa Econômica
Federal. Tem experiência na
área de Economia e atua,
principalmente, nas áreas de
Sistema Financeiro e Setor
Bancário. Serviço Título: A
evolução recente do setor
bancário Autora: Patrícia
Olga Camargo
Número de páginas: 324
ISBN: 978-85-7983-039-6
Coleção: PROPG-Digital
Programa de Pós-
Graduação: Economia.

Atuação de bancos
estrangeiros não

trouxe maior
qualidade de serviços

para o mercado
financeiro nacional
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Aparecida será sede no
próximo dia 20 de março,
sábado, de um acontecimento
cultural. Será o  lançamento
do livro “Prometo ser breve”
do autor aparecidense  Wilson
Gorj.”Prometo ser breve” é
uma obra publicada pela 
editora carioca Multifoco e
composta por textos
minimalistas: micro-contos,
poemínimos e brincadeiras no
“Reino da Palavra”
(aforismos, trocadilhos,
tiradas humorísticas).  A noite
de autógrafos terá início às
20h.  A Divisão de Cultura
fica na antiga estação
ferroviária, à Rua Valério
Francisco s/nº - Centro –
Aparecida. O autor - Wilson
Gorj. Nasceu em Aparecida
em 1977 e é visto com um
grande poeta da nova
geração, de aguçado tom
humorístico, autor em 2007 do
livro ‘Sem Contos Longos’ ,
uma obra composta por 100
micro-narrativas.

Escritor Wilson Gorj lança livro

Prometo ser breve no dia 20

Neste sábado, 20/03,
acontece na sede da AME
Campos, mais uma edição
do programa Jovens
Talentos, que trará o jovem
pianista Leonardo Hilsdorf,
que faz o seu mestrado em
Piano de Performance pelo
New England Conservatory,
em Boston (E.U.A.), com
apresentações em salas pelo
Brasil e Estados Unidos.Para
este recital, o pianista
apresentará repertório com
as obras Prelúdio Bachianas
Brasileiras n.4 (Impressões
Seresteiras), de H. Villa-
Lobos; Sonata op.27 nº 2
(Adagio sostenuto / Allegreto
/ Presto agitato), de  L.
Beethoven; Variações sobre
um tema original op.21 nº 1,
de J. Brahms e Trois
mouvements de Petrushka
(Danse Russe / Chez
Petrushka / Semaine grasse),
de I. Stravinsky.Leonardo
Hilsdorf, apesar dos 22 anos
de idade, já e graduado em

Música, desde 2008, pela
Universidade de São Paulo
(USP) sob os cuidados de
Eduardo Monteiro, além de
ser premiados em concursos
nacionais 1º lugar e Prêmio
Revelação no XIV Concurso
de Piano Artlivre – SP, 2001;
1º lugar no XIX Concurso
Paulo Giovanini de Araçatuba
– SP, 2002 e o 1º lugar no
XVI Concurso Jovens
Instrumentistas do Brasil de
Piracicaba – SP, 2003. Em
2005 foi vencedor do
Concurso Jovens Solistas da
Orquestra Sinfônica da Bahia
e, no mesmo ano, por
unanimidade, recebeu o 1º
prêmio no I Concurso de
Piano Grieg-Nepomuceno
de Brasília; ainda em 2007,
obteve ainda o 1º lugar no
VII Concurso
Villa-Lobos de Vitória – ES
e venceu o Concurso Jovens
Talentos da Cultura
Judaica.O instrumentista
ainda participou de eventos

como o 33º Festival de
Inverno de Campos do
Jordão – SP; o XIX Festival
de Música Antiga de Juiz de
Fora – MG e o VII Festival
de Música nas Montanhas de
Poços de Caldas – MG; no
exterior, em 2006, se
apresentou como solista no
prestigiado Festival Grieg de
Oslo e da série Grieg in
Bergen na Noruega, alem de
ter se apresentado com
orquestras, como a Sinfônica
da Bahia e a Sinfônica de
Piracicaba – SP e também
atuou sob a regência dos
maestros Ernest Mahle,
Oswaldo D´amore e Julio
Medaglia.Em seu currículo
ainda há a participação em
master classes no Brasil e
exterior com nomes como
Alexandre Dossin, Caio
Pagano, Gilberto Tinetti,
Luciana Sayure, Marisa
Lacorte e Sergio Gallo; Leon
Fleisher, Russell Sherman,
Richard Bishop (EUA); Einar
Steen-Noklemberg e Jiri
Hlinka (Noruega); Florent
Boffard (França); Olga Kiun
(Russia); Itamar Golan
(Israel); Miguel Scebba
(Argentina) e Marina
Viniatsky (Canadá).Jovens
Talentos visa oferecer aos
jordanenses e visitantes uma
extensão do clima musical
presente no mês de julho, no
Festival Internacional de
Inverno, possibilitando a
jovens músicos, com até 27
anos, destaques
em diversos instrumentos, a
chance de apresentarem-se a
um publico de
admiradores da arte.Recital
d e
Leonardo Hilsdorf começa
 às 17h, com entrada franca.
Informações pelo telefone
(12) 3662-2611.AME
Campos fica na Rua Dr. Reid,
68 – Abernéssia.

Em Campos do Jordão
Jovens Talentos recebe

Leonardo Hilsdorf

O projeto Circuito Cultural
Paulista chega a sua 4ª
edição, realizando cerca de
800 apresentações culturais
em 72 municípios do estado
de São Paulo.Campos do
Jordão, que desde o ano de
2009, participa do evento,
recebe neste sábado às 16h,
na Praça do Capivari o
espetáculo teatral “A Farsa
do Bom Enganador”, da Cia.
Buraco D’Oráculo.O
espetáculo baseado na sátira
anônima do século XVII “La
Farce du Maítre Pathelin (A
Farsa do Mestre Pathelin),
conta de forma única a estóri
do advogado falido Dr.
Calafanje, um mestre na arte
de enganar, que junto com
sua mulher Nuculote armam

mais um golpe para a primeira
vítima que avistarem.Foi
nessa que fez negócio com
Salabaeto, um duvidoso
comerciante, que acredita ter
feita a venda perfeita
oferecendo tecidos que não
tem tanto valor.Entre muitas
confusões e trapaças que
conhecerão Lazarino, aí o
circo realmente está armado
e para resolver toma essa
trama chega a juíza com suas
verdades que não são
validadas.”A Farsa do Bom
Enganador” é uma
adaptação e direção Atílio
Garret, estando no elenco
Adailton Alves (Dr.
Calafanje), Selma Pavanelli
(Nuculote/ Juíza), Edson
Paulo (Salabaeto) e Lu

Coelho (Lazarino), com
duração de 50 m e
classificação etária de 12
anos.No mês de abril a
atração será musical com
Isca de Policia, no dia 24/04,
na Concha Acústica do
Capivari.O Circuito Cultural
Paulista promoverá, neste
ano, 360 espetáculos
culturais em teatro, dança,
música, filmes, circo, todos
com entrada franca,
sendo uma parceria da
Secretaria de Estado da
Cultura com as prefeituras
das cidades
participantes.Informações em
Campos do Jordão na
Secretaria Municipal de
Cultura pelo telefone (12)
3664 4554.

Em Campos do Jordão a
Farsa do Bom

Enganador se apresenta
na estância

Prefeitura de
Pindamonhangaba entregou,
na manhã do domingo (14),
a quadra do bairro
Mantiqueira. A obra foi
realizada com verba do
Ministério dos Esportes,
obtida por meio de emenda
parlamentar do deputado
federal Arnaldo Faria de Sá,
que esteve presente à
ocasião, ao lado do prefeito
João Ribeiro e autoridades
municipais. Para proteger a
população do forte sol, a
prefeitura preparou uma
estrutura com tenda e acionou
a Sabesp, com distribuição
de água. Para as crianças,
jogos e brinquedos infláveis,
com acompanhamento de

monitores. Participaram da
cerimônia de inauguração o
prefeito João Ribeiro e a
presidente do Fundo Social
de Solidariedade Maria
Angélica Ribeiro; a vice-
prefeita Myriam Alckmin; o
subprefeito de Moreira
César, Carlinhos Casé; os
secretários de Governo, eng.
Arthur Ferreira dos Santos;
e de Esportes Misael
Cesarino Júnior “Tayoba”;
além dos diretores e
vereadores Dona Geni, Jair
Roma, Isael, Cal e Marco
Aurélio. A população do
bairro foi representada pela
presidente da Amorem
(Associação de Moradores
do Residencial Mantiqueira),

Georgina Antonia Mendonça
de Oliveira.Em suas palavras,
o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá parabenizou a
população pela obra e disse
que pretende obter verba
para agora cobrir a quadra.
O prefeito João Ribeiro
agradeceu a verba obtida
pelo deputado federal e
lembrou do investimento que
está sendo feito em toda a
cidade, em especial nos
bairros que compõem o
distrito de Moreira César.
Após o descerramento da fita
inaugural, foi realizado um
jogo demonstrativo de futsal
feminino, com as atletas de
Pindamonhangaba, das
equipes sub-18 e sub-20.

Prefeitura de
Pindamonhangaba

entrega quadra no bairro
Mantiqueira

A Unitau lançou no sábado,
dia 13, o Jornal da
Reconstrução, publicação
que tem o objetivo de
informar a população de São
Luiz do Paraitinga sobre as
etapas do processo de
reconstrução do município.
O lançamento do jornal foi
realizado na Praça Central da
cidade. A publicação integra
o pacote de ações proposto
pelo comitê de planejamento
em prol do desenvolvimento
socioeconômico de São Luiz
do Paraitinga, que congrega
pesquisadores da Unitau, da
Universidade Estadual
Paulista (Unesp) e da

Universidade de São Paulo
(USP). “A reconstrução não
pode ser feita sem
comunicação. O jornal foi
uma maneira de
conseguirmos envolver a
população no processo de
reconstrução da cidade,
informando as pessoas sobre
os serviços que já voltaram e
que estão voltando a
funcionar no município.
Nossa intenção foi, também,
mostrar não apenas a
tragédia, mas as ações que
estão sendo feitas para
recuperar a cidade”, explica
a Profa. Ms. Ângela da
Costa Loures, professora da

Unitau e secretária de
redação da publicação.O
jornal conta também com o
apoio dos jornalistas Luiz
Egypto, do Observatório da
Imprensa, e Judas Tadeu
Vilela, ex-professor da
Unitau. Como
destaque na primeira edição,
há matérias falando
 sobre a enchente que
assolou o município no início
do ano, sobre a
formação e a atuação dos
conselhos e centros de
reconstrução da cidade e
sobre o trabalho de limpeza
da cidade iniciado logo após
o desastre.

Unitau lança publicação
em prol de São Luiz do

Paraitinga

“Quem pode me dizer qual
o papel do vereador?”
Com o questionamento, o
presidente da Câmara,
Henrique Nunes (PV),
começou o bate-papo
com alunos do ensino
médio da escola Dr.
Alfredo José Balbi,
durante uma visita
realizada sexta-feira, 12.
Fernanda Dametto, 14
anos, prontamente
disparou a resposta ao
presidente. “Os
vereadores têm que fazer
leis para beneficiar a
p o p u l a ç ã o , ”
demonstrando a
consciência política
daqueles jovens que
foram à Casa conhecer
mais a fundo o trabalho do
Legislativo.”O que
percebemos em sala de
aula é a passividade dos
alunos diante da política.
Queremos estimulá-los a

conhecer o trabalho da
Câmara para entenderem
como podem participar.
Não adianta só reclamar e
votar. Tem que agir no
processo,” explicou a
professora Valéria Regina
Duarte Ferreira.Henrique
Nunes explicou o trabalho
dos vereadores na
elaboração e aprovação
de proposituras e citou a
tribuna livre das sessões
ordinárias para
exemplificar como pode
acontecer a participação
direta da população. Ele
entregou um regimento
interno da Câmara para
cada aluno e respondeu
dúvidas.”É com muita
satisfação que recebemos
estes estudantes na Casa.
Quem sabe, entre eles,
não está um futuro
vereador ou vereadora. É
desta forma, conhecendo
o trabalho do Legislativo,

que a juventude passa a se
interessar pela política,”
afirmou o presidente.O
vereador Jeferson
Campos (PV), que
também é professor,
conversou durante uma
hora com os alunos e
destacou a importância da
participação do jovem na
política. “Vocês, que
estão o tempo todo
conectados com o mundo,
podem participar pela
internet, mandando emails
com sugestões,
conversando com os
vereadores.”A visita faz
parte do projeto Escola
Vai à Câmara, criado há um
ano pela vereadora
Pollyana Gama (PPS). O
vereador em exercício
José Antonio de Angelis
“Bilili” (PSDB), em seu
último dia de mandato,
também participou do
encontro.

Estudantes visitam
Câmara de Taubaté  e

conversam com
vereadores

A vereadora Maria Teresa
Paolicchi (PSC) pediu à
Prefeitura de Taubaté atenção
a três questões no bairro das
Caieiras. O primeiro ponto é
relacionado à quadra de
esportes do bairro, que
precisa de reparos no piso,
cobertura, e mudança no
local dos disjuntores ou
instalação do sistema de
acendimento automático de
luz.Em relação às caçambas
do bairro, a vereadora

explicou que o número atual
é insuficiente para o despejo
de lixo dos moradores. “Há
apenas uma caçamba no
bairro, e os moradores
sugerem a instalação de, no
mínimo, mais duas. É comum
atearem fogo nela quando há
grande acúmulo de lixo, sinal
de insuficiência da caçamba
de suportar o depósito de
todo o lixo.”O terceiro ponto
é a necessidade de conclusão
da obra do galpão que

destinado à reciclagem de
materiais, que apoiaria a
implantação da coleta seletiva
na comunidade. “O galpão
foi construído, porém até
agora o trabalho de
reciclagem não começou,
afinal, as obras não foram
concluídas. É necessário
fechar as laterais, fazer o piso
e também colocar portas no
local. Enquanto isso não
ocorrer, o móvel não será
ocupado e irá se deteriorar.”

Maria Teresa pede obras
não realizadas nas

Caieiras

O vereador Carlos Peixoto
(PMDB) solicitou à Prefeitura
a instalação de lombadas e
redutores de velocidade na
estrada do Barreiro. O
recapeamento do local
deixou a estrada em boas
condições, o que ocasionou
que alguns motoristas
abusassem da
velocidade.Redutores
também foram solicitados
para a avenida Juscelino
Kubitschek, no trecho em

que há uma descida. Outro
problema está nas passagens
de pedestres, constantemente
utilizadas por motos – o
vereador sugeriu a instalação
de pequenos blocos para
impedir a passagem para
solucionar o problema.Outra
solicitação do vereador é a
melhoria da estrada do
Itapecirica, no bairro
Marlene Miranda.
Moradores descreveram a
má conservação da estrada,

relatando buracos e
deslizamentos de terra,
ocasionando transtornos aos
munícipes e produtores
rurais.Carlos Peixoto
recomendou ainda a
disponibilização de placas
com o novo nome da rua
Dois, no residencial Jardim
dos Pássaros, que foi
alterado para rua Teresa de
Oliveira Galvão em julho de
2006, por meio de projeto de
lei de sua autoria.

Carlos Peixoto sugere
melhorias para trânsito

Determinado a ser um dos
mediadores da paz entre
Israel e a Palestina, o
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva disse no dia 15 que
não se lembra da última vez
em que brigou. Ele afirmou
que carrega no corpo o “vírus
da paz” desde que era bebê.
O comentário ocorreu
durante discurso a
empresários, em Jerusalém,
segundo a BBC Brasil.”Eu
acho que o vírus da paz está
comigo desde que estava no
útero da minha mãe. Não me
lembro do dia em que briguei
com alguém”, disse o
presidente.Bem-humorado,
Lula arrancou risos da
plateia, inclusive do
presidente de Israel, Shimon
Peres, ao dizer que no PT há
divergências que causam
inveja em qualquer um. “Eu
já fiz muita disputa política,
pertenço a um partido
complicado (...). Temos
divergências políticas de
causar inveja a qualquer
pessoa do mundo”,
acrescentou.Ao defender a
busca pela paz,
Lula citou um encontro
 com o ex-presidente dos
Estados Unidos George W.
Bush, em 2003, quando disse
ao norte-americano
que o Iraque não era um
problema do Brasil e
 que sua prioridade era
combater a miséria.”Pensei

que teria animosidade na
minha relação com o
presidente Bush. Como fui
sindicalista a vida inteira,
imaginava que ia brigar muito
com os Estados Unidos. Eis
que o presidente Bush
terminou o mandato e eu vou
terminar o meu sem que
tenhamos tido nenhuma
divergência. Quando
tivemos, resolvemos por
telefone”, afirmou.Segundo
Lula, todos devem tentar
acabar com as divergências
e buscar o acordo. Como
exemplo, citou o impasse
com a Bolívia, quando o
presidente Evo Morales
impôs resistências à atuação
da Petrobras no seu país. “O
primeiro discurso foi tomar a
Petrobras. Mas entendemos
que o gás era um direito da
Bolívia, um patrimônio do
povo boliviano e fizemos um
acordo com eles.”Em
seguida, o presidente lembrou
a pressão que sofreu para ser
mais incisivo com o governo
Morales. “Tinha gente que
queria que o Brasil fosse duro
com a Bolívia. Talvez por
causa da minha origem, não
conseguia perceber como um
metalúrgico de São Paulo ia
brigar com um índio
boliviano. Dialogamos e hoje
estamos numa relação
excepcional”, disse.Para o
presidente, o esforço do
Brasil é para buscar o bem-

estar da região, sem isolar um
ou outro nem adotar medidas
que beneficiem apenas os
brasileiros.”A nós brasileiros
não nos interessa sermos
grandes e ricos, se
estivermos cercados de
pobres. Não é sensato do
ponto de vista da geopolítica
estar cercado de gente mais
pobre que você de todos os
lados”, afirmou Lula.O
ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim,
disse que durante a reunião
de Lula com Peres foi
discutida a possível
participação do Brasil no
processo de paz. “Ele
valorizou muito o papel do
Brasil em mais de uma
situação, podendo ajudar a
promover o diálogo. Ele acha
que essa capacidade de fazer
amigos com todos pode ser
muito útil nessas situações,
mas ali não era o momento
de se discutir esses detalhes”,
afirmou o diplomata.Lula
conversou ainda com os
empresários israelenses sobre
as oportunidades de
investimento no Brasil,
citando o Programa de
Aceleração do
Crescimento (PAC), a Copa
do Mundo, as Olimpíadas, o
trem de alta velocidade
 entre Campinas, São Paulo
e o Rio e as oportunidades
de exploração de petróleo na
Bacia de Campos.

Presidente Lula diz em Israel que tem
o vírus da paz desde que era bebê

Na luta contra a dengue, a
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde, realiza,
hoje, terça-feira (16), em seu
auditório, das 8h30 às 12
horas, capacitação para os
fiscais municipais contra a
dengue. O objetivo é
preparar os fiscais para que
tenham um olhar crítico sobre
a dengue, sabendo identificar
seus focos. Os fiscais
deverão visitar casas,

conversar com pessoas e
transmitir as instruções de
como evitar o surgimento de
focos. Caso haja algum
criadouro, eles devem avisar
a Vigilância, para que esta
tome as devidas
providências.Para evitar a
proliferação do mosquito, é
preciso não deixar acumular
água nos pratinhos de flores;
em pneus; e manter os
terrenos limpos, entre outras

medidas.”Todos precisam
estar atentos para o problema
da dengue, por isso estamos
capacitando os profissionais.
Pois se na casa tiver um
criadouro é preciso avisar
aos moradores para procurar
a Vigilância, para que possam
atuar de imediato e da forma
correta”, concluiu a gerente
de Controle das Populações
Animais da Secretaria de
Saúde, Débora Jaguaribe.

Agentes fiscais serão
capacitados para

combater a dengue em
Pinda


