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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.
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Frases e pensamentos
Se a vida fosse fácil, bebê não chorava pra nascer.

Beijo é igual a cigarro, não sustenta mas vicia.

Não se ama duas vezes a mesma pessoa.

Nada na vida é completamente errado, até um relógio quebrado,

duas vezes por dia está marcando a hora certa.

O esforço é saudável e indispensável, mas sem os resultados não
significa nada.

Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões.

Se caminhar fosse bom, os carteiros e os garis seriam imortais.

Convencido? Eu? Antes eu era convencido. Hoje eu sou perfeito.

O mundo precisa de gênios humildes. Hoje em dia somos poucos.

Pra que serve espingarda de dois canos? É pra matar duplas
sertanejas?

Quem cedo madruga passa o dia com mais sono.

Tempo é dinheiro e tenho tempo de sobra, então sou milionário.

Quem ri por último é quem tem o raciocínio atrasado.

A fé move montanhas, mas eu prefiro dinamite.

Cachaça faz mal, mas quando está faltando.

Cultura enriquece, senão: pergunte aos donos de escolas particulares.

Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites.

Droga faz a gente perder a memória e outra coisa que não me
lembro.

Eu indeciso? Pois eu não tenho muita certeza disso.

Evite a ressaca, mantendo-se sempre bêbado.

Extra! Extra! Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano.

Homossexualismo não é doença, porque doença tem cura.

Mulher grávida vive reclamando de barriga cheia.

Não tem porque ser pessimista, não vai funcionar mesmo.

Para japonês, qualquer febre é amarela.

Se barba fosse respeito, bode não teria chifres.

Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça.

O estudo é a luz da vida... economize luz, não estude.

Homem é igual a pão de forma: quadrado, casaca dura e miolo mole.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
concluindo as obras de
pavimentação da estrada
de acesso à Fapi
(Faculdade de
Pindamonhangaba). Após
a instalação de guias e
sarjetas para fazer a
delimitação da área, a
Prefeitura está
despejando a manta
asfáltica nos 8 mil m² de
área. “Até o fim desta
semana, terminaremos os
trabalhos específicos de
pavimentação. Assim,
faltaram poucos serviços
a serem executados”,
comentou o secretário de
Obras e Serviços José
Antenor Correa da Silva.
Iniciada em julho deste
ano, a pavimentação da
estrada da Fapi é mais um
grande investimento no
setor de educação. “A Fapi
exerce um papel
importante na formação

de profissionais para o
mercado de trabalho e
para o desenvolvimento
da cidade. É uma melhora
significativa para a
faculdade e para
Pindamonhangaba. Isso é
uma melhoria para
centenas de alunos,
professores e pessoas que
trabalham na
 instituição – que agora
terão ainda mais motivos
para ampliar sua grade
curricular e o número de
vagas”, comentou o
prefeito João Ribeiro. Ele
lembrou que diversas
escolas receberam
melhorias no acesso.
“Nas escolas municipais,
por exemplo, realizamos
melhorias no asfalto e
construímos faixas
elevadas de pedestres,
além de reforço na
sinalização. Na zona rural,
melhoramos todas as
estradas – beneficiando

alunos e milhares de
moradores”, concluiu.
João ribeiro explicou que
há anos a Prefeitura tinha
intenção de asfaltar a
estrada, porém era
impossível devido à área
ser particular. Após a
doação do trecho de
acesso ao município e a
aprovação da Câmara
Municipal, a
Prefeitura negociou a
questão com o Governo
do Estado e
firmou convênio para
asfaltar a estrada. Os
deputados estaduais Padre
Afonso Lobato e Patrícia
Lima atuaram na
liberação de verba
estadual para parte da
obra. Dos R$ 720 mil
estimados para
pavimentação da estrada,
parte é de
responsabilidade da
Prefeitura e o restante do
Governo do Estado.

Prefeitura de Pinda deve
concluir asfalto na

estrada da Fapi nos
próximos dias

Por cinco votos a três, foi
aprovada pela Câmara de
Taubaté no dia 2 a
convocação dos diretores
dos departamentos de
Administração, Educação
e Finanças da Prefeitura.
O objetivo é reunir, além
de vereadores e diretores,
professores municipais
para discutir os motivos
que impedem a revisão
salarial e a forma como
está sendo utilizado o
Fundeb (Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos
Profissionais da
Educação). Autora do
requerimento de
convocação, Pollyana
Gama (PPS) frisou que
não há dificuldade em
obter informações dos
diretores de Educação
(Ivo Salinas) e de Finanças
(João Carlos Barbosa),
porém, o diretor de
Administração, Júlio
César de Oliveira, não
retorna as ligações dos
vereadores. Pollyana
disse que há informações
que somente Júlio César
poderia disponibilizar aos
parlamentares, o que a
motivou a apresentar a
propositura. “Nós
convidamos [os
diretores], mas parece
que existe uma ordem
acima de todos, e eles não
podem atender os
contatos telefônicos e
ofícios. Então, usamos a
convocação, o que
compete à Câmara. A
gente responde cada uma
das perguntas dos
servidores, mas ouvimos
os funcionários
perguntarem onde estão
os diretores da
Prefeitura. Estamos
começando a criar uma
cultura de validação, para
confirmar se o dado é
real. Quando a pessoa
questiona, acho ótimo”,
afirmou Pollyana. Mário
Ortiz (DEM) se colocou
favorável à convocação,
mas destacou que solução
é o melhor
aproveitamento dos
investimentos. “Não tem
nada demais convocar
diretor, ele vai dar as
explicações que puder

dar, mas eu acho que vai
refrescar pouco ou nada.
Estamos discutindo
política de governo, que é
dada pelo prefeito. O
prefeito de Taubaté
adotou uma política de
chegar muito próximo do
limite que pode gastar
com pessoal, é um erro, e
é um erro esta Casa
insistir em gastar mais do
que ele está gastando. Ele
tem que diminuir o gasto
com pessoal e dar
aumento de forma que
permita investimentos.”
Vereadora em exercício,
Maria Gorete Toledo
(PMN) afirmou ser
favorável à convocação, já
que os diretores não
atenderam ao convite que
foi feito. “A gente sabe
que através de convite
infelizmente não se
consegue [a reunião com
os diretores]. Quando se
fala que vai expor o
diretor, discordo
plenamente, acho que é
uma oportunidade de
esclarecer tanto os
vereadores quanto os
interessados.” Orestes
Vanone (PSDB) citou que
não houve revisão salarial
dos professores porque o
prefeito tinha
compromisso com
coletores de lixo – em
janeiro, todos os
funcionários de
referência 18 a 31 tiveram
o salário elevado e
passaram a receber o piso
de R$ 790. “Para honrar
esse compromisso, a
única fórmula que o
prefeito conseguiu foi dar
promoção das referências
18 a 31. Ele ‘estourou’ o
caixa, a princípio
ultrapassou 54% do gasto
do orçamento.” Rodrigo
Luis Silva “Digão”
(PSDB) lembrou
que a convocação é
importante por uma
questão de transparência.
“Precisamos dar
esclarecimentos para os
professores que
estiveram nesta Casa e
nos questionaram sobre
um assunto que nós não
poderíamos esclarecer.
Não tenho nada a dizer
quanto aos diretores,
sempre que preciso de
informação eu peço, o

Júlio é mais difícil, mas
nunca tive problema. Mas
a convocação é
importante para que não
fiquem dúvidas.” Entre os
vereadores que votaram
contra o requerimento,
Chico Saad (PMDB)
citou que o vereador tem
o direito de buscar
informações, mas ele
considerou injusta a
convocação. “Estamos
convocando, dentre os
três, os dois que mais vêm
a esta Casa. Se a Pollyana
quiser, eu chamo os três
para fazer uma reunião. Os
funcionários precisam ter
aumento, mas precisar e
ter condições de dar é
diferente. A Prefeitura
conseguiu abaixar a folha
para menos de 54%, eles
têm que fechar assim o
ano, senão dá problemas
com o Tribunal de
Contas.” Luizinho da
Farmácia (PR) disse que
proposta é legítima, mas
defendeu os diretores, os
quais classificou como
solícitos. “São diretores
pelos quais a gente tem
admiração, nunca
deixaram de nos atender,
na medida do possível. A
gente sabe que as coisas
não estão boas e também
não dependem só do
diretor para responder.
Mas tem diretor que não
fala com ninguém, não dá
entrevista e não trabalha.
Acho que seria uma
injustiça de nossa parte
fazer essa convocação, a
gente deveria fazer um
convite.” Ary Kara Filho
(PTB) corroborou o
discurso. “São três
diretores que sempre
estiveram abertos
 a esta Câmara, à
disposição para
esclarecer todas as
d ú v i d a s ,
independentemente de
briga com prefeito.
Nunca fui favorável a esse
tipo de convocação.
Apesar disso, sabemos
que os diretores serão
convocados, mas isso não
vai refrescar, porque
quem ‘tem a caneta’ não
são eles, é o prefeito. Os
diretores cumprem
apenas ordem. Vamos
expô-los, e nada será
solucionado.”

Câmara aprova
convocação de

diretores para discutir
reajuste

Pindamonhangaba realiza
uma linda festa de Natal.
Para comemorar a data
diversas atrações
acontecem na cidade com
o intuito de celebrar a
época mais esperada do
ano, além de despertar o
espírito natalino na
população, afim de que a
união permaneça viva.A
programação começou no
dia 26 com a apresentação
da Orquestra Sinfônica
Heliópolis que
emocionou e envolveu o
público que esteve
presente na Igreja
Matriz. O projeto
“Música no Museu” busca
celebrar, de uma forma
diferente, a festa natalina.
Apresentações de corais e
cantos acontecem na
janela do Museu, onde a
população poderá
contemplar as
a p r e s e n t a ç õ e s .
“Acreditamos que o
número de pessoas que
irão assistir aos
espetáculos na sacada do
museu vai ultrapassar o
número do ano passado.
Em 2009, quem assistiu

as apresentações, foi
porque estava passando
pela rua, e depois quem
não pode assistir nos
cobrou para uma segunda
apresentação”, lembra o
diretor de Patrimônio
Histórico Paulo
Tarcísio.Além de
promover um momento
de interação entre a
população, os espetáculos
têm por objetivo
despertar a importância
do Natal. “É o resgate do
espírito cristão. É
importante que todos
compreendam o
verdadeiro significado do
Natal”, ressalta o diretor.
Para o maestro da
Corporação Musical
Euterpe, Marcos Roberto
de Souza, o evento
desperta para o
nascimento de Jesus
Cristo e busca emanar paz.
“Os cânticos que serão
cantados pelas crianças
chegarão com muita
intensidade aos corações
dos adultos, levando
tranqüilidade, para que
possamos celebrar um
natal com muita alegria,

por meio da música”.
Todos os eventos
começam a partir das 20
horas.  Formada por 120
crianças, que
compreendem a faixa
etária dos 7 aos 12 anos,
o coral tem o intuito de
promover a inclusão
social da criança na
sociedade. “É possível
sim dar uma oportunidade
a essas crianças, acreditar
nelas e ter a esperança de
um futuro mais
promissor. O coral tem o
objetivo de mostrar, por
meio desses jovens, que
Natal não é um comércio
e sim é o renascimento de
um mundo melhor”,
finaliza a irmã Ema e o
regente Luis
Cláudio.Segue a
p r o g r a m a ç ã o
do projeto “Música no
Museu” que acontece
 em dois finais de
 semana. Fique atento na
agenda./12 – Cantos
Sagrados18/12 - Coral
Casas Pia, com
participação da
Corporação Musical
Euterpe

Em Pinda Museu vira
palco de apresentações

natalinas
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura,
entrega na  quinta-feira
(9), os certificados aos
professores e gestores da
Rede Municipal que
participaram dos cursos
“Tematização da Prática”,
“Alfabetização e
Letramento: Reflexões
sobre a Prática” e
“Reflexões sobre o
Aprendizado da Leitura e
Escrita nas Séries
Iniciais”. Ao todo, 279
funcionários da rede
participaram dos
cursos.Durante o ano, a
Secretaria de Educação e
Cultura desenvolveu aulas
de formação continuada
com o intuito de
aprimorar o fazer
docente, pois
compartilhar os saberes e
dúvidas com os

professores é fazer com
que eles se sintam sujeitos
do processo ensino-
aprendizagem, juntamente
com os alunos. “Investir
em cursos implica na
melhoria da qualidade da
educação oferecida no
município, ocasionando
ganhos para toda a
sociedade, já que
aprimoram as
competências técnicas e
relacionais dos
profissionais de educação
e, consequentemente, de
todos os alunos e
familiares beneficiados”,
pontua a gestora geral,
Luciana de Oliveira
Ferreira.Para os
professores e gestores
que realizaram as aulas, o
curso trouxe, além de um
ótimo material de apoio,
mais segurança no
trabalho de alfabetização,
garantindo, assim, um

índice mais elevado de
crianças alfabetizadas no
final do ano letivo. “Um
curso excelente, onde
você aprende e coloca em
prática tudo que absorveu
durante as aulas,
adquirindo experiências e
idéias para futuros
trabalhos, dentro da
realidade da sala de aula e
das possibilidades de nós
professores”, ressalta a
professora Fernanda
Helena Silva.Todos os
cursos foram ministrados
para professores e
gestores da Rede
Municipal de Ensino,
porém, as aulas de
“Tematização da Prática”
e “Alfabetização e
Letramento: Reflexões
sobre a Prática”,
contaram também com a
presença de professores
da Rede Particular de
Ensino.

Educação certifica mais
de 200 professores

A corredora Edielza dos
Santos, que compete por
P i n d a m o n h a n g a b a ,
conquistou no último
domingo (5) o segundo
lugar na 12ª Volta
Internacional da
Pampulha, realizada na
cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais.Com as
quenianas como favoritas,
pois já conquistam o lugar
mais alto do pódio quatro
anos seguidos, Edielza
tinha um trabalho difícil e
fez bonito. Até um pouco
mais da metade do
percurso, ela estava
disputando de igual para
igual com a queniana

Bornes Kitur, que
terminou a prova com o
tempo de 1h05m13s,
seguida por Edielza com
o tempo de 1h6m,
mostrando quanto foi
disputada a prova
feminina.A atleta de Pinda
ficou satisfeita, o
resultado obtido mostrou
a evolução dos seus 
treinamentos. “A prova foi
muito disputada, competi
de igual para igual com as
quenianas por boa parte do
percurso. Não consegui
vencer, mas o segundo
lugar está ótimo e fiquei
feliz com o resultado”,
disse.A Volta da Pampulha

é uma das provas mais
famosas no atletismo,
neste ano reuniu cerca de
12.500 corredores em
um percurso de 17,5
quilômetros. A colocação
final ficou assim: 1º -
Bornes Kitur (queniana);
2º - Edielza dos
 Santos (brasileira
competindo por
Pindamonhangaba); 3º - 
Maurine Kipchumba 
(queniana); com as
brasileiras Tatiele
Roberta de Carvalho e
Conceição Maria Oliveira
em 4º e 5º lugares,
r e s p e c t i v a m e n t e ,
completando o pódio.

Corredora de Pinda fica
em 2º lugar na Volta da

Pampulha

A ginasta Dayane Evelin
Ramos, que compõe o
time de ginástica artística
de Pindamonhangaba, foi
aprovada em seletiva da
Federação Paulista de
Ginástica para integrar ao
projeto “Ginástica
Artística Feminina
2016”.O objetivo do
projeto é selecionar
jovens talentos para
formar a Seleção de São
Paulo e também a Seleção
Brasileira, que será
formada visando a disputa
das Olimpíadas de
Londres, em 2012.A

seletiva teve sua primeira
etapa entre os dias 26 e
28 de novembro, no
Centro Olímpico de
Treinamento e Pesquisa
de São Paulo, com
avaliação de elementos
técnicos nos aparelhos
(paralelas, salto, trave s
solo), balé e testes de
flexibilidades, preparação
física e composição
corporal em meninas de 9
a 13 anos.Dayane, que foi
acompanhada do técnico
Marcelo Ronconi,
competiu com atletas de
diversos lugares, como

Osasco, Guarulhos, São
Caetano do Sul e de vários
clubes de São Paulo. O
nível da seletiva estava
muito alto e a vaga
conquistada pela ginasta
mostra a qualidade dos
treinamentos esportivos
de Pindamonhangaba.
“Estamos felizes e
sabemos que Dayane
estará se preparando para
mostrar muito mais nos
próximos desafios”,
relata o técnico.O
próximo treinamento das
ginastas selecionadas será
em março de 2011.

Ginasta de Pinda
aprovada nas seletivas

do Paulista

Profissionais da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social de
Pindamonhangaba e
alguns usuários da rede de
saúde visitaram a 29ª
Bienal de Arte
Contemporânea, em São
Paulo, no domingo (5).A
ação foi promovida pelo
Geti (Grupo de Estudo e
T r a b a l h o
Interinstitucional em
Artes), criado pelo  Cpic
(Centro de Práticas
Integrativas e
C o m p l e m e n t a r e s ) . A
atividade foi realizada
com a colaboração da
Secretária de Educação e

Cultura, que concedeu o
transporte para que os
visitantes pudessem
entrar em contato com a
arte contemporânea e
refletir sobre a linha
escolhida para a 29ª
Bienal: “Arte e
Política”.O Geti Artes 
tem articulado a troca de
experiência  do uso da
arte em suas várias
linguagens como 
instrumento na saúde
integral, e tem proposto
ações coletivas que
venham contribuir com a
saúde fisica, psiquíca,
social e espiritual.A
coordenadora do Geti

Artes, Maria de Fátima
Barros Santos, realizou
momentos de reflexão no
ônibus, utilizando temas
retratados na Bienal,
como “A pele do
invisivel”, “Dito, não dito,
interdito”, “Eu sou a rua”,
“Lembranças e
esquecimentos”, “Longe
daqui, aqui mesmo” e   “O
outro, eu mesmo”.O
grupo foi recebido com
muita atenção pelos
monitores da 29ª Bienal 
e parabenizado  pela ação
política de todos, ação
considerada fundametal
para o despertar da 
consciência  social.

Profissionais da saúde e
usuários dos SUS visitam a 29ª

Bienal

O Edutran (Educação para
o trânsito), projeto
mantido pela Prefeitura,
levará o “Cidade Mirim”
(minitrajeto que imita
ruas de uma cidade) para
o Centro Esportivo ‘João
do Pulo’, no domingo
(12), às 9 horas, para
complementar a festa de
Natal de 1.500 crianças.O
pedido partiu da Casa São
Francisco de Assis. A
festa de Natal é
organizada por um grupo
fraternal vindo de São
Paulo, denominado “Os
Mensageiros”. O grupo
beneficia 1.500 crianças
cadastradas pelas
seguintes entidades: Lar
da Criança irmã
Júlia, SOS, Casa São
Francisco de Assis,
Centro Espírita Albina
Savazzi, Centro Espírita
Paulo de Tarso, Pastoral
da Criança, Casa
Eurípedes Barsanulso e
Apae.Embora a festa seja
organizada para essas

crianças, o espaço será
aberto para acolher as
demais crianças que
desejarem participar.O
projeto “Cidade Mirim”
consiste em teoria e
prática. Inicialmente, os
alunos participam de uma
videoaula, em seguida,
colocam em prática
aquilo que aprenderam
percorrendo, de bicicleta,
trajetos que imitam as
ruas de uma cidade. Com
isso, elas têm a
oportunidade de aprender
sobre bom
comportamento, além de
conhecer um pouco mais
sobre as leis de
trânsito.”Antes de
levarmos as crianças ao
“Cidade Mirim”,
aplicamos uma aula básica
com dois ou três vídeos
curtos que explicam
como subir e descer de
veículos e como usar o
cinto de segurança,
depois, as crianças
participam das atividades

do projeto”, explica o
agente Jairo Ribeiro.”O
projeto “Cidade Mirim”
tem como objetivo fazer
com que as crianças
aprendam brincando, por
meio de atividades
lúdicas, que é o princípio
dos maiores educadores
do mundo, ou seja, dar
condições e dicas para
que elas façam um trajeto
seguro de casa para a
escola. Este salto na área
de Educação para o
Trânsito é importante e
exige estrutura para
continuarmos dando
condições de aprendizado
por meio de atividades
lúdicas. Isso tem
o t i m i z a d o
comportamentos de
crianças em nosso
município e a
procura pelos serviços
aumenta cada vez mais”,
ressaltou o coordenador
de Educação para o
Trânsito, Marcelo
Florêncio.

Cidade Mirim alegra
festa de Natal de 1.500

crianças no CE João do
Pulo Jovens brasileiros, do

sexo masculino, que
residem no Brasil ou
mesmo no interior, e que
estiverem completando
18 anos de idade este ano
devem fazer o alistamento
militar. O alistamento
militar obrigatório 2011
inicia-se no dia 10 de
janeiro e encerra-se no
dia 28 de abril. Nascidos
em 1993 ou em anos
anteriores (menores de
27 anos) que não tenham
cumprido com o
Alistamento Militar
devem procurar a Junta do
Serviço Militar (JSM) em
sua cidade, munidos de
comprovante de
residência, certidão de
nascimento, identidade,
CPF (se tiver) e uma foto
3x4 recente. Os que
nasceram entre 1983 a
1992 que forem se alistar,
deverão pagar multa
militar por atraso no
alistamento. Todo
brasileiro é obrigado
cumprir com suas
funções junto ao Serviço
Militar, de acordo com a
Lei do Serviço Militar
(LEI 4.375 DE 17/08/
1964). No caso das
pessoas que cursam
faculdade nas áreas de
Medicina, Farmácia,
Odontologia e
Veterinária, os mesmos
poderão adiar o
alistamento. Para as
outras áreas, existe o
Órgão de Formação de
Oficiais da Reserva
(OFOR). Toda cidade do
Brasil possui uma Junta
do Serviço Militar, mas o
serviço só é prestado no
município de residência.
Vale lembrar que  a JSM
é um órgão da prefeitura
e não do
Exército. Documentos
necessários * Certidão
de Nascimento,

Casamento ou Carteira de
Identidade original. *
Certidão de Naturalização
ou Termo de Opção (para
os brasileiros
naturalizados ou por
opção). * Registro de
Emancipação (no caso
dos índios). * 2 (duas)
fotos 3x4 (sem data e
recente). * Comprovante
de Residência (conta de
luz ou água, etc...) Postos
da Junta do Serviço
Militar na região
APARECIDA: RUA
M A R E C H A L
DEODORO, 40, TEL:
3105-2100 BANANAL:
AVENIDA BOM JESUS,
9 3 , 3 1 1 6 - 2 0 5 0
CAÇAPAVA: RUA
REGENTE FEIJÓ, 18,
3655-6192 CACHOEIRA
PAULISTA: RUA
SEVERINO M
BARBOSA, 174, 3103-
3636 CAMPOS DO
JORDÃO: AVENIDA DR
ADEMAR DE BARROS,
100, 3664-2338
CARAGUATATUBA:
AVENIDA ARTHUR
COSTA FILHO, 666,
3882-6006 CRUZEIRO:
RUA CAPITÃO NECO,
16, 3141-1100
GUARATINGUETÁ:
RUA PRUDENTE DE
MORAES, 64, 3128-
2802 JACAREÍ: RUA
NENÊ NAMURA ABIB,
156, 3956-8256
JAMBEIRO: RUA
CORONEL FRANCO DE
CAMARGO, 80, 3978-
1229 OU 12-3978-1190
LAGOINHA: LARGO DA
MATRIZ, 134, 247-1201
LAVRINHAS: RUA
MANOEL MACHADO,
82, 3146-1120 LORENA:
AVENIDA CAPITÃO
MESSIAS RIBEIRO,
211- BOX 04
MONTEIRO LOBATO:
PRAÇA MARECHAL
CASTELO BRANCO,

180, 3979-9000
NATIVIDADE DA
SERRA: RUA CORONEL
LUIZ FERNANDES, S/N,
277-1009 PARAIBUNA:
RUA HUMAITÁ,20,
3 9 7 4 - 0 0 2 0
PINDAMONHANGABA:
RUA DR CAMPOS
SALES, 530, 3644-8000
PIQUETE: PRAÇA JOSÉ
VIEIRA SOARES, 81,
3156-3565 POTIM: RUA
PADRE FIRMINO
XAVIER,111, 3112-1392
QUELUZ: RUA
PRUDENTE DE
MORAES, 100, 547-
1200 REDENÇÃO DA
SERRA: AV 15 DE
NOVEMBRO, 829,
3676-1282 ROSEIRA:
PRAÇA SANTANA,201,
3 6 4 6 - 1 2 9 9
SALESÓPOLIS: RUA 28
DE FEVEREIRO,74,
4696-1365 SANTA
BRANCA: PRAÇA
A R N A L D O
MICHELLETTI JUNIOR,
S/Nº - BOX 03, 3972-
0129 SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ: AV
SEBASTIÃO DE MELLO
MENDES, 511, 3971
6110 R 6132 SÃO JOSÉ
DO BARREIRO: RUA
T E N E N T E
MAGALHÃES, 109,
577-1311 SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS: RUA
S A I G I R O
NAKAMURA,500, 3912-
3422 12-3912-1605
DEL SÃO
LUIZ DO PARAITINGA:
PRAÇA DR
 OSWALDO CRUZ,03,
271-1222 SÃO
SEBASTIÃO: RUA
UBATUBA, 156, 3892-
4087 TAUBATÉ:
PARQUE DR
BARBOSA DE
OLIVEIRA, S/N, 225-
5126 TREMEMBÉ: RUA
7 DE SETEMBRO, 701,
3607-1000

Alistamento Militar
convoca jovens

nascidos em 1993

A Prefeitura de São Luís
iniciou nesta segunda-
feira (06), a quinta e
última etapa da
distribuição do
fardamento escolar
gratuito aos alunos da
rede municipal de ensino
dos polos do Centro e do
Anil. Numa iniciativa
inédita na capital
maranhense, os kits
beneficiam mais de 100
mil estudantes e já foram
entregues nas regiões da
Cidade Operária, Itaqui
Bacanga, Zona Rural,
Turu/Bequimão e
Coroadinho, que reúnem
dezenas de bairros. Na
quinta etapa, os kits
chegarão aos estudantes
de escolas de bairros
como Pão de Açúcar, Vila
Palmeira, Cohab,
Residencial Primavera,
Cohatrac, Angelim e
Santa Cruz. A entrega será
feita até o dia dez de
dezembro. Cada kit é
composto por uma
mochila, duas camisas
com manga, uma camisa
regata, uma calça
comprida, uma bermuda,
um par de tênis e dois
pares de meia. O
fardamento escolar está
sendo entregue
diretamente aos pais.
Segundo a secretária
municipal de Educação,
Sueli Tonial, a Prefeitura
de São Luís está

cumprindo com todas as
metas de entrega do
fardamento escolar, no
prazo estabelecido para
cada polo e de acordo
com o cronograma
estabelecido. “Nossa
meta é uniformizar todos
os alunos da rede
municipal de ensino.
Peço aos pais que cuidem
do material, pois é da
melhor qualidade, pois os
estudantes merecem o
melhor”, disse. Merenda
escolar  Além do
fardamento, outro fator
que contribui para o pleno
desenvolvimento dos
alunos na escola é a
alimentação escolar.
Neste quesito, os
estudantes da rede
municipal de ensino estão
bem servidos, uma vez que
a merenda escolar
disponibilizada pela
Prefeitura de São Luís já
foi premiada
nacionalmente. Cada
prato servido diariamente
possui 350Kcal e 9g de
proteína e leva em
consideração os hábitos
alimentares locais.
Também são servidos
frutas e sucos naturais
todos os dias como
sobremesa. Vale destacar
que os produtos como
hortaliças e frutas
utilizadas no cardápio da
rede municipal de ensino
são comprados no

cinturão verde do
município de São Luís. “A
alimentação escolar
d i s p o n i b i l i z a d a
diariamente aos nossos
alunos e alunas da rede
municipal de ensino é
uma refeição completa”,
destacou Sueli Tonial.
Nutrição O cardápio
d i s p o n i b i l i z a d o
diariamente a
aproximadamente 107
mil estudantes é
elaborado por um
profissional de Nutrição
da empresa terceirizada,
além de ser avaliado,
aprovado e fiscalizado por
uma nutricionista da
Secretaria Municipal de
Educação (Semed). A
merenda escolar
disponibilizada pela
Prefeitura de São Luís,
por meio da Semed,
obedece aos parâmetros
nutricionais do
 Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(PNAE). “A merenda
escolar é muito boa.
Gosto muito. Gosto mais
ainda quando é dia de
sopa. Eu me sinto
alimentada com a
merenda que tem aqui na
escola”, declarou Laila
Pereira dos Santos, nove
anos, aluna do 2º ano do
ciclo do Ensino
Fundamental da Unidade
de Educação Básica
Rubem Goulart.

Prefeitura de São Luís prioriza
fardamento gratuito e merenda

escolar de qualidade


