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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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O orçamento da cidade de
P i n d a m o n h a n g a b a
cresceu 156,4% nos
últimos seis anos e
atingiu o valor de R$
336,3 milhões para o ano
de 2011 – quase três
vezes maior que os R$
131,3 milhões
encontrados pelo prefeito
João Ribeiro ao assumir
a Prefeitura em 2005.O
crescimento do
orçamento de
Pindamonhangaba se deve
a uma série de fatores
econômicos, como
aumento da produção
industrial das empresas de
base, aumento nas
exportações, chegada de
novas indústrias e
empresas, maior geração
de emprego e outros
fatores.Para o secretário
de Finanças, Rodolfo
B r o c k h o f ,
Pindamonhangaba vive um
bom momento – sejam
pelos trabalhos da
administração municipal
ou pelas atividades das
indústrias da cidade. “A
cada dia a cidade
apresenta melhoras na
arrecadação de tributos
municipais, estaduais e
federais e isso é resultado
direto das atividades que
ocorrem na
cidade”.Brockhof fez um
balanço do crescimento
do orçamento na cidade e
destacou alguns pontos.
“As receitas do município
são sujeitas às atividades
e especulações mundiais,
entretanto nosso cenário
está favorável apesar de
algumas perdas que
tivemos devido à crise

mundial em 2008”.O
secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto, prevê um cenário
ainda mais favorável para
Pindamonhangaba. “A
cidade está em plena
expansão. Temos a
chegada de novas
empresas e indústrias,
temos novas transações
importantes no mercado
financeiro, temos
indústrias sólidas e o
comércio vem se
fortificando. Creio que o
orçamento deverá
apresentar números ainda
melhores nos próximos
anos”.Orçamento de
PindaEm 2005, por
exemplo, a cidade tinha
R$ 131,3 milhões para
investir na educação,
saúde, assistência social,
esportes, infraestrutura,
folha de pagamento dos
funcionários e outras
áreas. Valor que cresceu
15,5% em 2006 e saltou
para R$ 151,7 milhões.
Apesar disso, nos dois
seguintes anos o
orçamento avançou ainda
mais: R$ 176,2 milhões e
R$ 224,4 – ou seja -
16,2% e 27,4% -
respectivamente.”Foi um
período extremamente
positivo e apoiado no bom
momento econômico
mundial da época.
Aproveitamos bem a maré
alta”, comentou o
prefeito João
Ribeiro.Para 2009, a
expansão orçamentária
foi um pouco mais
discreta, porém positiva
com os R$ 243,6 milhões

– o que significava 8,5%
superior ao valor de 2008.
“Em 2009 o Brasil teve
um fator que pode ser
interpretado como ruim –
que foi a valorização do
Real perante o Dólar. Isso
trouxe menos moeda
americana ao país e
tivemos uma perda em
dólar. Isso vem sendo
sentido pelo mercado e
pelo Governo desde
então”.Para 2010, depois
da avalanche que
despencou na economia
mundial no início do ano,
os números foram mais
ponderados. “Nossa
receita foi de R$ 266,4
milhões – número 9,4%
maior que do último
ano”.O prefeito lembrou
que o orçamento é uma
expectativa de receita e
por isso a Prefeitura fica
atenta com os
movimentos financeiros
mundiais. “Qualquer ato
pode alterar o orçamento
de um municipio, por isso
fazemos e refazemos as
contas”.Com um
crescimento de 26,3%
em relação a 2010, o
orçamento 2011 de R$
336, 6 milhões é muito
significativo para a cidade.
“Teremos mais recursos
para investirmos em
diversas áreas,
principalmente saúde,
educação e obras de
infraestrutura. Fico feliz
com a aprovação do
orçamento e, mais ainda,
em podermos aplicar
nossas receitas no
desenvolvimento da
cidade”, finalizou João
Ribeiro.

Em Pindamonhangaba
Orçamento cresce

156,4% em seis anos e
chega a R$ 336,3

milhões

A Prefeitura de Taubaté
deve concluir na próxima
semana as obras de
reformulação da rotatória
de acesso à Avenida Faria
Lima. As modificações
promovidas por
determinação do prefeito
Roberto Peixoto têm
como principal objetivo
aumentar a segurança para
o tráfego no local.Entre
as mudanças
determinadas por Peixoto
estão a inversão de mão da
Rua do Correa – que
passou a ser no sentido da
Travessa Rafael, e do
trecho final da Rua José
Marcelino de Moraes,
que passou a ser mão
única no sentido da
Avenida Faria
Lima.Segundo o

Departamento de Obras
Públicas (DOP) da
Prefeitura de Taubaté, até
o próximo sábado devem
ser concluídas as obras de
implantação de guias,
sarjetas e bocas de lobo.
O recapeamento asfáltico
será realizado
na próxima semana.A
rotatória da Avenida Faria
Lima é uma das mais
movimentadas da cidade,
por ser um
entroncamento de vias
que praticamente cortam
a cidade, como as
Avenidas Rafael Braga e
Benedito Elias de Souza
(acessos a bairros como
Ana Rosa e Jaraguá), Juca
Esteves e Desembargador
Paulo de Oliveira Costa
(acessos à região central,

a bairros como Campos
Elíseos e Belém e
também às rodovias
Presidente Dutra e
Oswaldo Cruz –Taubaté/
Ubatuba).Em função das
obras, o DOP salienta que
os motoristas devem
buscar alternativas,
evitando transitar pela
rotatória até o término
dos trabalhos.
Algumas das opções são
a Avenida Santa Luiza de
Marillac (que liga a
Avenida Marechal
Deodoro à Rodovia
Presidente Dutra) e
a Rua José Pedro da
Cunha (que liga a Avenida
Faria Lima com o Largo
do Chafariz, nas
imediações do Mercado
Municipal).

Rotatória na
Faria Lima passa por

reforma
Desde a sua implantação,
na primeira gestão do
prefeito Roberto Peixoto,
até o 3º trimestre de 2010,
através de exames de
mamografia realizados na
Carreta, 48 mulheres
tiveram confirmados o
diagnóstico de câncer de
mama, recebendo
tratamento a tempo de
salvarem suas vidas. A
Carreta da Saúde da
Mulher encerra o ano de
2010 com 28.805 mil
atendimentos realizados
desde sua implantação.
Desde total, 14.831 de
Prevenção do Câncer
Ginecológico e 13.974
foram exames de
mamografia.Só no ano de
2010 a carreta realizou
2.137 exames de
mamografia e 2.684
preventivos, totalizando
4.821 atendimentos, com
a previsão de encerrar o
ano com mais de 5 mil
atendimentos em 2010.A
carreta da Saúde da
Mulher percorre os

bairros da cidade,
realizando exames de
mamografia e preventivo
do câncer do colo do
útero que são agendados
na própria carreta,
facilitando a realização de
exames preventivos dos
tipos de câncer mais
comuns entre as
mulheres. Os resultados
dos exames ficam
disponíveis a paciente no
departamento de saúde ou
no postinho mais
próximo de sua
residência.A carreta é
uma inovação na atenção
da saúde da mulher,
proporcionando cada vez
mais, uma qualidade de
vida melhor para a
população de nossa
cidade. Para o prefeito
Roberto Peixoto, “não
existe maior e melhor
investimento do que
promover saúde e
qualidade de vida,
principalmente quando
esses investimentos
resultam em salvar vidas,

isso não tem preço”.Ate o
dia 23 de dezembro a
Carreta da Saúde realiza
atendimento no Parque
Aeroporto, entre os dias
24/12 e 02 de janeiro
estará parada para
manutenção, retornando
no dia 03 de janeiro com
atendimento no bairro da
Estiva. Serviço:
Mamografia A
mamografia é um tipo de
radiografia especial, com
baixa dose de raio x,
realizada em aparelhos
específicos para avaliação
das mamas, sendo, ainda,
o mais eficaz método de
diagnóstico para a
detecção de câncer de
mama. Câncer do Colo do
Útero A principal
estratégia utilizada para
detecção precoce do
Câncer do Colo do Útero
no Brasil é através da
realização do exame
preventivo do câncer do
colo do útero (conhecido
popularmente como
exame de Papanicolaou).

Exames realizados na Carreta
da Saúde da Mulher

conseguem detectar e tratar
48 casos de câncer

Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
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Neste domingo, 12/12, a
atração de fim de ano será
a apresentação do coral
Meninas Cantoras de
Campos do Jordão, que
trazem o seu repertório
natalino, a partir das 12h
no mezzanino do
Shopping Geneve
Plaza.Formado por 20
vozes e regido pelo
maestro Guillermo
Hernando, o Coral traz as
tradicionais canções que
despertam o espírito
natalino em todas as
pessoas e sendo um
demonstrativo do que está
preparando para a
participação do
espetáculo “Um Conto de
Natal”.O grupo, com
jovens de 10 a 16 nos da
rede municipal de ensino
de Campos do Jordão,
busca repetir o sucesso
das apresentações
realizadas no shopping no
ano de 2009, a fim de
tornar-se uma tradição no

calendário do período de
festas da cidade.Com
estreia em junho de 2009,
o Coral Meninas Cantoras
de Campos do Jordão é
um projeto idealizado
pelo pianista e maestro
Guillermo Hernando que
buscava oferecer à
população jordanense
através de jovens da
cidade o universo do
coral, ao mesmo tempo
ser um atrativo para a
cidade que recebe o
principal evento da
música clássica da
América Latina “Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão”.O
Coral marcou presença
nas 40ª (2009) e 41ª
(2010) edição do Festival
de Inverno de Campos do
Jordão recebendo
aplausos e elogios do
público que o assistiu.
Atualmente o coral vem
se apresentando nos
hotéis, pousadas e

shopping da cidade. As
Meninas Cantoras
voltaram ao Auditório
Cláudio Santoro, em
setembro último, para
mais uma apresentação
que contou com a
participação especial da
soprano Camila Bruder e
do violonista Eduardo
Lima.Entre os apoiadores
dessa ação cultural em
Campos do Jordão, estão
os portais
C a m p o s d o J o r d a o
.com.br, Portalde
C a m p o s
.com.br e
CamposdoJordao.tv.br
que foram um dos
primeiros a acreditar
nesse projeto.As canções
natalinas das Meninas
Cantoras tem entrada
franca e classificação
livre. Mais informações
pelo telefone (12) 9105-
0151.Shopping Geneve
Plaza fica na Rua Djalma
Forjaz, 103 - Capivari

Em Campos do Jordão
Shopping Geneve
recebe Meninas

Cantoras

Neste sábado, 11/12, a
Concha Acústica do
Capivari recebe em seu
palco os corais Canarinho
da Terra (Campinas - SP),
Coral Pentágono (São
Paulo- SP) e os
espetáculos de dança
Centro Cultural Vanessa
Ballet (Campos do
Jordão).O Abrindo as
apresentações o coral
Canarinho da Terra sobe
ao palco às 14h, trazendo
em seu repertório várias
canções sacras,
seculares, populares e
folclóricas. O grupo de
vozes, iniciado em 1996,
é formado por jovens de
6 a 18 anos e que trazem
em sua bagagem Medalha
Carlos Gomes, sendo o
representante do Brasil no
“XXX Congresso
Internazionale de Pueri
Cantores”, sendo
recebido pelo então Papa
João Paulo II e obtiveram
o Prêmio Ludicidade/
Pontinhos de Cultura
outorgado pelo
Ministério da Cultura.O
Coral Canarinhos da
Terra, atualmente, possui
o Projeto Coral-Escola
que oferece a 350 jovens
a oportunidade de
desenvolvimento cultural,
artístico e profissional
através dos ensinos de
canto, sendo a primeira
escola de formação
musical em canto coral a
partir do nível básico ao

nível técnico-
profissionalizante no
Brasil. dividido em
infantil, juvenil e
avançado. Tendo o apoio
da Universidade de
Campinas (Unicamp)
desde 2002 e Petrobrás
(2005). Logo em seguida,
será a vez do Coral do
Colégio Pentágono de
São Paulo trazer todo o
seu encanto vocálico à
Praça do Capivari.Regido
pela maestrina Alais Dias,
o coral formado em 1991
e com 4 cds gravados,
mostra porque vem
arrancando aplausos por
onde passa, indo desde
recitais em encontros de
corais, museus de artes,
shopping centers, Festival
de Natal de Campos do
Jordão, hospitais, Parque
Temático Hopi Hari,
Projeto Cantando a bordo
no Cruzeiro MSC
Armonia; Encerramento
do Campeonato
 Paulista de Futebol
(Estádio do
 Morumbi), além de
programas televisivos de
r e p e r c u s s ã o
nacional..Encerrando as
apresentações do dia, a
partir das 20h, será a vez
do Centro Cultural
Vanessa Ballet trazer o
seu espetáculo à Praça do
Capivari.Com 120
bailiarinos no palco, o
Centro Cultural
apresentará fragmentos

do Ballet de Repertório,
Giselle (1º Ato), Paquita,
Alice Wonderland e
coreografias de jazz e
flamenco.O mesmo
espetáculo, apresentado
por 250 alunos obteve
grande êxito no Auditório
Cláudio Santoro, nos dias
26 e 27/12, ganhando os
aplausos de jordanenses e
visitantes, que se
surpreenderam com a
qualidade e técnica dos
bailarinos da cidade.Há 15
anos no mercado, sob
direção da professora e
bailarina Vanessa Elias, o
Centro Cultural vem
semeando a inclusão
sócio-cultural através da
dança, desenvolvendo a
técnica e qualidade nos
alunos de 03 a 60 anos e,
que vem obtendo grandes
resultados em eventos de
fim de ano na cidade,
como em festivais.Outras
informações na
S e c r e t a r i a
Municipal de Turismo
(12) 3663-1235Além do
, os visitantes e
jordanenses poderão
conferir grandes atrações
como Circuito de Árvores
Natalinas, Casa do Papai
Noel, Temporada
Gastronômica de Natal,
VII Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos,
Natal dos Sonhos,
Concurso de Presépios da
C o m u n i d a d e  e
decorações pela cidade.

Corais dão toque
musical ao Natal de

Campos

Neste ano, o consumidor
de Pindamonhangaba não
quer deixar as compras de
Natal para a última hora.
Desde a semana passada,
o movimento nas lojas da
cidade têm sido intenso e
algumas lojas já estão
sofrendo com o fim do
estoque de artigos mais
procurados.Para a
vendedora Mariana Edir, a
pressa nas compras se dá
porque o Natal está ‘mais
gordo’. “As pessoas estão
gastando mais. A maioria
das pessoas que estão
comprando está
preferindo pagar à vista e
aproveitar as promoções
da época. Com mais
dinheiro no bolso e se
antecipando, os
consumidores estão

pechinchando mais e
conseguindo descontos
importantes”, explicou
ela.Para esquentar ainda
mais as vendas, a Acip
(Associação Comercial e
Industrial de
Pindamonhangaba) vai
sortear um Fiat Uno
Vivace zero quilômetro,
dentro da Campanha
“Carro na Mão ACIP”. A
campanha teve início no
dia 1º, e segue até o dia
15 de janeiro. Para
participar consumidor
deve consumir R$ 20, em
compras nos
e s t a b e l e c i m e n t o s
associados à Acip.O
sucesso de vendas neste
ano deve ser novamente o
celular, seguido de roupas
e calçados. Mas os

brinquedos também estão
em alta e os pais estão
dispostos a agradar os
filhos. Na maior loja de
brinquedos da cidade, a
média de preço dos
presentes têm sido R$
200.Para dar conta de
atender aos
consumidores, os lojistas
da cidade reforçaram a
mão de obra, com a
c o n t r a t a ç ã o
de cerca de 6 mil
p r o f i s s i o n a i s
temporários. Segundo
estimativas do
Sincomércio – Sindicato
dos Empregados do
Comércio de
Pindamonhangaba, cerca
de 20% desses
funcionários deverão ser
efetivados em janeiro.

Consumidor antecipa
compras dos presentes de

natal

O  FSS (Fundo Social de
Solidariedade) de
P i n d a m o n h a n g a b a
realizou mais uma
formatura do projeto
Telecentro. Na quarta-
feira (8), os alunos da
quarta série da escola
municipal João Cesário,
localizada no bairro do
Feital, concluíram o
curso de computação
iniciado em fevereiro.O
Telecentro é um
programa que tem por
objetivo promover a
inclusão digital e social.
Participam da iniciativa,
as comunidades onde o
projeto atua, alunos de
escolas municipais e do
EJA (Educação para
Jovens e Adultos) e
pessoas da terceira idade.
O intuito é apresentar o
mundo tecnológico tão
importante na sociedade
c o n t e m p o r â n e a . ” O
Telecentro não busca
somente a inclusão
digital, o objetivo é
promover também a
inclusão social.
Pindamonhangaba é
pioneira no Telecentro,
projeto que teve início em
2006 e, devido à
preocupação do prefeito
João Ribeiro com a
capacitação dos jovens a
cidade, expandiu sua
quantidade de
computadores e só este
ano formou mais de 3 mil
alunos”, declara a
coordenadora do projeto,
Raquel Oliveira
Dias.Além da inclusão
digital, o projeto incentiva
a cultura e lazer dos

jovens. Na escola,
aconteceu também a
apresentação do teatro
com o tema “Inclusão
Social”. Logo após a
execução dos hinos do
Brasil e de
Pindamonhangaba, os
alunos receberam os
certificados do curso de
computação e  foi
apresentada à peça que
representará a escola
municipal no 1° concurso
teatral realizado pelo
Entec ,que visa promover
o Telecentro e as práticas
culturais. Neste ano, 4
escolas estão
participando do concurso.
No dia 16 a premiação
será feita no auditório da
Prefeitura e entre os
prêmios estão netbooks
para os alunos
considerados melhor ator
e melhor atriz e para o
professor como melhor
direção.  ”É muito
gratificante realizar mais
uma formatura, o Fundo
Social trabalha com
inclusão social e
atualmente é impossível
interagir socialmente sem
estar digitalmente
conectado. O projeto visa
o acesso dos
alunos aos computadores
fora da escola,
 mesmo os alunos
formados podem
continuar tendo acesso ao
Telecentro”, disse a
Presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Maria Angélica Ribeiro.O
subprefeito de Moreira
César, Carlinhos Casé,
frisou a importância do

projeto para o
Distrito.”Estou muito
feliz de estar aqui na
formatura, é muito
importante para o Feital
receber um projeto como
este, que prepara nossos
jovens para o mercado
profissional, o projeto
beneficia também todos
os moradores do bairro,
já que todos podem ter
acesso aos computadores
e a inclusão social”,
ressaltou.Para a Gestora
da escola municipal João
Cesário, Rosemar
Aparecida Silva, “Durante
todo o ano as crianças tem
acesso às novas
tecnologias que
promovem a
interdisciplinaridade, já
que nos computadores
elas estudam língua
portuguesa e praticam a
digitação e pesquisa. As
aulas de informática
aumentaram de 2 para 3
dias na semana, tamanho
o interesse dos alunos
pelas aulas “, explicou.A
Prefeitura de
Pindamonhangaba se
preocupa com a educação,
por isso, cada vez mais,
investe no setor, que é a
base para formar
o bom cidadão.
Além de promover
projetos relacionados ao
tema, o Executivo se
preocupa com atividades
ligadas ao ramo, como
c u r s o s
profissionalizantes, aulas
de computação,
concursos de redação,
olimpíadas de língua
portuguesa, entre outras.

Telecentro do Feital
realiza formatura dos

alunos

O ginásio da Ferroviária foi
palco, mais uma vez, da festa
de formatura de mais um
grupo dos chamados
“doutores mirins em
ecologia”. O projeto
Sociedade do Amanhã,
desenvolvido pela Novelis
tem foco na conscientização
dos cidadãos para a
preservação ambiental a
partir da reciclagem de
materiais. Palhaços animaram
a criançada que lotou o
ginásio da Ferroviária e, no
final da festa, foram entregues
brindes aos destaques de
cada escola.Líder mundial
em reciclagem do alumínio
oriundo das latinhas de
bebidas, Pindamonhangaba,
que recebe investimentos de
R$ 500 milhões da
multinacional, também é
contemplada com esse
projeto de elevada
importância ambiental e
social, visto que com a maior
e melhor conscientização,

cidadãos mais responsáveis
também existirão no futuro.A
solenidade de conclusão de
mais uma etapa do projeto foi
presidida pelo gerente de
Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da empresa, José
Antenor de Souza. Segundo
ele, os estudantes de
P i n d a m o n h a n g a b a
demonstraram elevado grau
de conscientização e sua
participação nos
 programas preservacionistas
será, sempre,
de grande importância para
a melhor qualidade de vida
dos cidadãos de
amanhã.A vice-prefeita
Myriam Alckmin
 representou o prefeito
municipal, João Ribeiro, na
solenidade. Ela destacou o
papel da Novelis como elo
com a comunidade e o
trabalho eficiente dos
professores, que são
treinados para servirem de
elementos multiplicadores da

mensagem sobre a
importância da reciclagem.
Muriam elogiou a
participação de todos. “É
fundamental que as crianças
tenham noções sobre meio
ambiente e reciclagem, além
de conceitos de ética e
cidadania. A Prefeitura, a
Novelis, o Governo do
Estado, todos acreditam que
esta é uma forma de
promover a consciência
ecológica das crianças,
formando cidadãos
a m b i e n t a l m e n t e
responsáve i s” .Out ras
autoridades compareceram
ao evento, como o
p r e s i d e n t e
da ACIP –
Associação Comercial e
Industrial de
Pindamonhangaba, Jorge
Samahá; a diretora de
Educação da Prefeitura,
Márcia Fernandes; a diretora
regional de Ensino, Gicele de
Paiva Gíudice, entre outras.

Projeto Sociedade
do Amanhã ganha
 mais especialistas

mirins

O Papai Noel do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista) esteve na
cidade de Caçapava nesta
quinta-feira, 09, e
presenteou cerca de 150
crianças da Pastoral da
Criança, localizada no
bairro Chácara dos Ipês. A
campanha “Faça uma
criança sorrir neste
Natal” distribuiu 579
brinquedos durante toda a
semana, nas cidades da
Caçapava, Taubaté,
Campos do Jordão e
Ubatuba. Os presentes
foram doações dos

empresários e
funcionários do
comércio durante o mês
de novembro.Em Taubaté,
263 crianças da Creche
Municipal Professora
Maud Sá de Miranda
Monteiro, do bairro do
Belém, tiveram um Natal
antecipado. Em Campos
do Jordão, o “bom
velhinho” deixou 143
brinquedos na APAE
(Associação dos Pais e
Amigos dos
Excepcionais) e em
Ubatuba, 23 menores da
Fundac (Fundação da

Criança e do
Adolescente) receberam
os presentes.”Foi
bastante gratificante ver
todas essas crianças
recebendo, com muito
carinho, o Papai Noel e os
presentes. Esta ação
mostra um pouco do
verdadeiro espírito do
Natal e a solidariedade de
todos que colaboraram.
Para 2011, vamos buscar
parceiros e levar essa
festa para outras cidades
da nossa região”, comenta
Dan Guinsburg,
presidente do Sincovat.

Papai Noel do Sincovat visita

Pastoral da Criança de Caçapava


