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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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Miscelânea
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

The Brothers (31/8),
Régis Danese (1º/9) e
Beth Alves (2/9) integram
o Encontro Evangélico
“Aviva Ilhabela”. No dia
do aniversário tem
Daniela Mercury (3/9) e
na sequência MV Bill (4/
9), Maria Cecília &
Rodolfo (5/9),
Blackommodoro (6/9) e
Samprazer (7/9)A
Prefeitura de Ilhabela
abre nesta quarta-feira
(31/8) a programação dos
shows de aniversário da
cidade, que prosseguem
até o dia 7 de setembro,
sempre a partir das 22h,
no Campo do Galera, na
Água Branca. Uma grande
festa para comemorar os
206 anos de emancipação
político-administrativa do
município.Os três
primeiros shows
integrarão o encontro da
comunidade evangélica
“Aviva Ilhabela”. Nesta
quarta, o show será da
banda gospel The
Brothers. Já na quinta-
feira (1º/9) será a vez do
cantor e compositor
Régis Danese, sucesso
com a música “Entra na
minha casa”. Na sexta-
feira (2/9), o show será da
cantora gospel Beth
Alves. O “Aviva Ilhabela”
começa às 20h, com a
apresentação de bandas
locais e pregação de
ministros evangélicos.
Daniela Mercury faz o
show do Aniversário A
noite do Aniversário da
Cidade (sábado, 3 de
setembro) será animada
pelo show da cantora
baiana Daniela Mercury. A
baiana trabalha hoje o
novo show “Canibália”, no
qual a música divide o
espaço com a
dança.Daniela traz para o
público suas referências

do samba, evocando a
alegria de imortais da
música brasileira, como
Dorival Caymmi, Ary
Barroso, Baden Powell e
Vinícius de Moraes. O
rap, o hip-hop, o funk, o
rock, a salsa e o merengue
também têm espaço
garantido no espetáculo.
Em Canibália, Daniela
canta o Brasil de Renato
Russo e Elis Regina. É
claro que a marca mais
particular da artista, o
samba-reggae, além de
outras tantas influências
da vida e da carreira de
Daniela estão no palco
deste novo espetáculo. Os
grandes sucessos da
artista fazem parte deste
show, como O Canto da
Cidade, Maimbê Dandá e
Ilê Pérola Negra e Swing
da Cor.Hip Hop,
Sertanejo, Black e Pagode
Os shows do aniversário
da cidade são para todos
os gostos. No domingo
(4/9), quando o Campo do
Galera receberá grupos
locais para a
comemoração do Dia
Municipal do Hip Hop, o
show será do rapper MV
Bill. Em 2007 ganhou
projeção nacional com o
trabalho “Falcão -
Meninos do Tráfico”,
exibido no Fantástico, da
Rede Globo, e
disponibilizado em livro e
DVD. O sertanejo
u n i v e r s i t á r i o ,
considerado o ritmo do
momento, toma conta do
Campo do Galera na noite
de segunda-feira (5/9),
com a dupla Maria Cecília
& Rodolfo, que entre as
canções de sucesso traz
“Você de Volta”, “Tchau,
Tchau” e “O Troco”. Na
terça-feira (6/9), muito
soul e black music, com a
banda Blackommodoro e

na quarta-feira (7/9),
feriado da Independência,
samba e pagode com o
grupo Samprazer. Durante
todo o mês de setembro,
a programação do
aniversário da cidade que
terá no próximo sábado
(3/9), às 8h, o
hasteamento dos
pavilhões e o desfile
cívivo-militar, prevê ainda
uma série de eventos
esportivos, exposições
culturais e muitas
entregas de melhorias à
comunidade, como um
novo posto de saúde, nova
creche, ruas
pavimentadas, quadra
coberta, reurbanização de
praças e muito mais. A
agenda completa está na
i n t e r n e t
(www.ilhabela.sp.gov.br).Shows
no Campo do Galera 31/
8 20h – Encontro
Evangélico “Aviva
Ilhabela” (Campo do
Galera) 22h – Show
Gospel The Brothers
(Campo do Galera) 1º/9
20h – Encontro
Evangélico “Aviva
Ilhabela” (Campo do
Galera) 22h – Show
Gospel - Régis Danese
(Campo do Galera) 2/9
20h – Encontro
Evangélico “Aviva
Ilhabela” (Campo do
Galera) 22h – Show
Gospel – Beth Alves 3/9
Aniversário da Cidade
22h – Show Daniela
Mercury (Campo do
Galera)4/9 22h – Dia
Municipal do Hip Hop –
Show MV Bill (Campo do
Galera)5/9 22h –Show
Maria Cecília & Rodolfo
(Campo do Galera) 6/9
22h – Show Blackmodoro
(Campo do Galera) 7/9
22h – Show Grupo
Samprazer (Campo do
Galera)

Shows do Aniversário de
Ilhabela

ANS passará a cobrar
procedimentos como
q u i m i o t e r a p i a
(tratamento de câncer);
recursos arrecadados
serão destinados ao FNS
e aplicados em ações
estratégicas.O ministro
da Saúde, Alexandre
Padilha, anunciou
medidas que ampliam e
dão maior agilidade ao
processo de
ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS)
pelos Planos de Saúde,
quando seus
consumidores forem
atendidos pela rede
pública. Além de
internações que já eram
cobradas, a Agência
Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)
solicitará o reembolso de
a t e n d i m e n t o s
ambulatoriais de alta
complexidade, as
chamadas APACs.
Incluem–se neste grupo,
por exemplo, a
quimioterapia (tratamento
do câncer),
acompanhamento em
saúde mental e o
atendimento em Hospital
Dia. O ressarcimento está
previsto na lei dos Planos
de Saúde (lei 9.656, de
junho de 1998).Outra
novidade é a definição de
novos critérios para a
destinação dos recursos
arrecadados pela agência.
Com a publicação no
Diário Oficial da União da
lei federal número
12.469, fica estabelecido
que a ANS repassará ao
Fundo Nacional de Saúde
(FNS) todo o valor
recolhido a título de
r e s s a r c i m e n t o . ” A
destinação dos recursos
ao FNS, é uma mudança
importante já que agora se

garante uma forma de que
os recursos cobrados dos
planos de saúde
retornarem ao Sistema
Único de Saúde,
beneficiando a
população”, afirma
Padilha. Segundo ele,
estes valores serão
aplicados em ações
estratégicas de saúde.Até
então, os valores eram
destinados aos gestores
do SUS, que transferiam
à unidade de saúde
prestadora do serviço.
Agora, os recursos
cobrados vão para o
Fundo. Atualmente, a
agência possui em caixa
R$ 62 milhões em
ressarcimento e ainda não
transferidos aos estados.
O montante será
creditado ao
FNS.VALOR MÍNIMO -
Atualmente, 46 milhões
de brasileiros possuem
planos de saúde para o
atendimento médico
hospitalar e ambulatorial.
Somente em 2011 (de
janeiro a julho), a ANS
obteve ressarcimento de
R$ 32,6 milhões
cobrados junto às
operadoras. O total supera
a soma arrecada nos
últimos quatro anos (R$
27,6 milhões). A
quantidade de
Autorizações para
Internações Hospitalares
(AIHs) ressarcidas neste
ano foi de 20.917.Pela
nova lei, a ANS também
definirá critérios para a
criação de um “Valor
Mínimo de Cobrança”.
Este mecanismo servirá
para evitar a cobrança de
procedimentos que
possuem um “custo
administrativo de
cobrança” maior do que o
próprio valor de

ressarcimento a ser
obtido.O ministro Padilha
considera que este
conjunto de ações -
somadas às medidas já
adotadas – resultará em
redução da defasagem
entre o atendimento feito
pelo SUS e sua cobrança
junto à operadora de
plano de saúde. Em 2010,
este período era de dois
anos. “Com o
aprimoramento do
sistema de informação e
com esta mudança do
valor mínimo, nossa
expectativa é zerar a
defasagem do período de
cobrança em
2012.”AVANÇOS – No
início de agosto, a ANS
publicou resolução
ampliando o rol de
procedimentos de saúde
que devem ter cobertura
obrigatória pelos planos
de saúde. São 69 itens
incluídos. Entre os itens
adicionados estão 41
cirurgias por vídeo, como
refluxo gastroesofágico
(tratamento cirúrgico) e
cirurgia bariátrica
(redução de estômago).A
obrigatoriedade de
atendimento para os
novos procedimentos vale
a partir do dia 1º de janeiro
de 2012 O rol de serviços
beneficia usuários de
planos de saúde
contratados a partir de 1º
de janeiro de 1999. A ANS
informou que as
mudanças foram feitas
por um grupo técnico
composto por
representantes da Câmara
de Saúde Suplementar,
que inclui órgãos de
defesa do consumidor,
representantes de
operadoras e de
conselhos profissionais,
entre outros. 

Planos ressarcirão
SUS por atendimento

de alto custo

Os temas do seminário
são discutidos em mesas
redondas e palestras.
Entre eles, as
perspectivas da educação
técnica de nível médio
em saúde, as diretrizes
nacionais voltadas para a
área e estratégias para a
ampliação da oferta de
cursos profissionais
técnicos. “Pretendemos
ampliar as parcerias para
aumentar a oferta de vagas
nas escolas públicas e
filantrópicas que
oferecem cursos nas
áreas de saúde para os
trabalhadores do SUS”,
explica a coordenadora-
geral de Ações Técnicas
em Educação na Saúde do
Ministério da Saúde,
ClariceFerraz.PARCERIAS
– Essas parcerias vêm

sendo implementadas por
meio de medidas como o
Programa de Formação de
Profissionais de Nível
Médio para a Saúde
(Profaps). O Profaps foi
criado em 2009,  sob a
coordenação da
Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na
Saúde (SGETS) do
Ministério da Saúde,
 com o objetivo de
habilitar e qualificar
t r a b a l h a d o r e s
em cursos de educação
profissional para o setor
saúde (que já
 atuam ou que serão
inseridos no SUS).
Desde a criação do
programa, já foram
qualificados cerca de 29
mil profissionais e
investidos R$ 65 milhões.

Só este ano, o
investimento no Profaps é
da ordem de R$ 63
milhões. A meta atual
estabelecida pelo
Ministério da Saúde, com
o apoio de instituições e
escolas parceiras, é
formar 94,7 mil
profissionais até
2015.Outra estratégia do
ministério para a área de
educação de nível médio
em saúde é a formação de
agentes comunitários,
p r o f i s s i o n a i s
considerados essenciais
para o desenvolvimento
de programas e ações na
atenção básica à saúde. De
2005 até o momento,
foram formados 211.284
agentes e outros 143.636
estão concluindo o
treinamento.

Qualificação
profissional amplia
qualidade do SUS
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A Sociedade Paulista de
Terapia Intensiva
promove entre os dias 01
e 03 de setembro, em
Campos do Jordão o XII
Congresso Paulista de
Terapia Intensiva
(COPATI).O evento
contará com a presença
de médicos, médicos
pediatras, enfermagem,
f i s i o t e r a p e u t a s ,
fonoaudiólogos e
psicólogos que
participam de todo o
processo evolutivo dos
pacientes.A programação
científica contará com
conferências, simpósios
satélites, plenárias,
painel, discussão de caso
com a plateia e mesa
redonda, pôsteres para
apresentar o que há de
mais atual em pesquisa e
prática relacionadas aos
cuidados médicos à beira
do leito do paciente, com
presença de estudiosos.
Entre os convidados
estrangeiros estão Ann
Thompson (Universidade
de Petersburgo), Emanuel
Rivers (Universidade de
Michigan) e Rodrigo E.
Meija (Universidade do
Texas).Entre os temas que
serão debatidos, pelo
cenário médico estão
Insuficiência respiratória
e ventilação mecânica;
Terapia Intensiva

Neurológicas, Traumas e
Cirurgias, Manutenção
clínica ao potencial
doador de órgãos e
Terapia Intensiva
Cardiológica. Os médicos
pediatras debaterão temas
a Nutrição de crianças
com doenças
respiratórias. Os critérios
diagnósticos de
insuficiência renal aguda;
Infecção em UTI,
Neonatologia, Profilaxia
para infecção fúngica no
recém-nascido e
Ventilação mecânica.A
enfermagem abordará
temas como Ameaça
global de infecções virais
graves, a Admissão no
final de semana e plantão
noturno – aumenta o
risco de mortalidade?, O
impacto de cuidado
intensivo sobre a família
da criança e Imobilidade
em pacientes graves. Os
fisioterapeutas irão
discutir a Disfunção
muscular em terapia
intensiva, Treinamento
muscular em ventilação
mecânica, Marca-passo
diafragmático e
Ventilação mecânica na
hipertensão craniana.O
cenário fonoaudiólogo
abordará Disfonia e
Diasfagia, Padronização
da consistência dos
alimentares em pacientes

diasfágicos, Paciente
com encefalopatologia
crônica infantil não
evolutiva – dicas de
manejo fonoaudiológico
durante a internação
hospitalar e Avaliação
videofluoroscópica da
deglutição em indivíduos
saudáveis. A psicologia
trará temas como UTI
Pediátrica: realidade e
vicessitudes; Dor e
emoção na UTI: aspectos
éticos e filosóficos;
Cuidados paliativos em
UTI: Interface sobre a
morte, o morrer e a
comunicação; Morte
encefálica: vida sem vida
x doação de órgão –
como lidar? e, UTI – A
nova relação médico
paciente e família: quando
a dor é maior do lado de
fora.XII COPATI conta
com o apoio da
Associação de
Medicina Intensiva
Brasileira (AMIB),
Associação Paulista de
Medicina, Sociedade de
Pediatria de São
 Paulo (SPSP), Comitê
Nacional de Acreditação 
- AMB – CFM, com
coordenação da Campos
do Jordão
Eventos. Informações
pelos telefones (11)
3813-8896/ (12) 3663-
2166.

XII COPATI volta a
Campos do Jordão

Oficinas: 12 a 16 de
setembro 09h00 às
11h00 - Escolas
Municipais  Destinadas
aos estudantes da rede
municipal de ensino de
São Luiz do Paraitinga
Oficina de Composição
com Paulo Padilha -
Oficina de Canto Coral
com Elaine Marin -
Oficina de composição
com Tata Fernandes -
Oficina de Percussão
Corporal com
Barbatuques - Oficina de
Musicalização com Mazé
Cintra - Oficina de Canto
Coral com Nenê Cintra
12 a 16 de setembro
14h00 às 16h00 -
Escolas Municipais
Destinadas aos
estudantes da rede
municipal de ensino de
São Luiz do Paraitinga -
Oficina de Composição
com Paulo Padilha -
Oficina de Canto Coral
com Elaine Marin -
Oficina de composição
com Tata Fernandes -
Oficina de Percussão
Corporal com
Barbatuques - Oficina de
Musicalização com Mazé
Cintra - Oficina de Canto
Coral com Nenê Cintra
12 a 16 de setembro

09h00 às 11h00 -
Assessoria da Educação
Aberto a todos os
interessados - Sergio
Molina 12 a 13 de
setembro 13h30 às
15h30 - Assessoria da
Educação Aberto a todos
os interessados - Carlos
Sandroni 14 a 16 de
setembro 13h30 às
15h30 - Assessoria da
Educação Aberto a todos
os interessados - Zuza
Homem de Melo 12 a 16
de setembro 20h00 às
22h00 - Assessoria de
Educação Professores da
Rede Pública de
Ensino de São Luiz Do
Paraitinga - Carlos
Kater Documentários
Musicais 12 a 15 de
setembro 20h00 às
22h00 - Mercado
M u n i c i p a l
Documentários Musicais
com comentários de
Sergio Molina 12/09 -
Daquele instante em
diante 13/09 - Palavra
Encantada 14/09 -
Mistério de Santa Luzia
15/19 - Uma noite em 67
Oficinas Cantadas 15 a
18 de setembro 15/09 -
16h00 - Camilo Frade -
Coreto Antonio Nicolau
de Toledo 16/09 - 16h00

- Passo Torto (Kiko
Dinucci, Rodrigo Campos
e Romulo Fróes) - Coreto
Antonio Nicolau de
Toledo 16/09 - 18h00 -
Marcos Sacramento -
Mercado Municipal 17/
09 - 16h00 - Pereira da
Viola - Coreto Antonio
Nicolau de Toledo 17/09
- 18h00 - Leci Brandão -
Mercado Municipal 18/
09 - 18h00 - Tulipa Ruiz
- Mercado Municipal
Show Infantil 15, 17 e 18
de setembro 15/09 -
11h00 - Helio Ziskind e
banda - Coreto Elpídio
dos Santos 17/09 -
11h00 - show
oficineiros/ oficinas
infantil - Mercado
Municipal 18/09 - 11h00
- Banda Mirim -
 Mercado Municipal
Show 16 a 18 de
setembro 16/09 - 22h00
- Karnak - Coreto
Elpídio dos Santos
17/09 - 22h00 -
 Geraldo Azevedo -
Coreto Elpídio dos
Santos18/09 - 15h30 -
Paulo Freire e Wandi -
Praça Benedito Alves
Godoi - Alto do
Cruzeiro18/09 - 21h00 -
Dominguinhos - Coreto
Elpídio dos Santos

4ª Semana da Canção
Brasileira em São Luiz

do Paraitinga

02|09 - sexta-feira
21h00 - Inauguração da
sede do Instituto  com
participação da
Corporação Musical São
Luiz de Tolosa local: Rua
Coronel Domingues de
Castro, 55 03|09 –
sábado 20h30 - Abertura
do show pela Família
Santos 21h00 - Show
“São Elpídios e Gabrieis”

local: Coreto Elpídio
dos Santos - Praça Dr.
Oswaldo Cruz 04|09 –
domingo 16h00 -
Apresentação do
Documentário “Nas
trilhas de Elpídio” de
Joyce Maíra, Natália
Teodoro, Priscila Martins
e Sebastião André local:
Instituto Elpídio dos
Santos 17h00 -

Apresentação ddo
Documentário “Tributo a
Elpídio dos Santos” -
Realização IES e Grupo
B a n d e i r a n t e s /
BAND - Direção
Rogério Gallo, Direção
de Projeto Carlos KK
Mamoni e Direção
Artística Negão Santos
local: Instituto Elpídio
dos Santos

8ª Semana Elpídio dos
Santos

O Secretário, Roberti
Costa, á frente da
Secretaria de Serviços
Públicos, mostra o quão
comprometida a atual
administração está em
relação ao município.
Além de inúmeras ações
diárias de limpeza de vias,
podas de árvore,
revitalização de avenidas,
ruas e praças hoje, a
Secretaria empenha-se na
coleta de lixo seletiva.O
trabalho iniciou-se no
bairro Independência e já
atende o Jardim das
Nações e Parque Urupês.
Essa ação será constante
e pretende a ampla
cobertura da cidade. É

preciso que a população
ajude, se conscientize da
importância da
reciclagem e colabore,
separando seu lixo para o
recolhimento que é feito
às terças, quintas e
sábados (das 07h as 11h e
das 13h as 17h).
Posteriormente, a idéia é
instalar containers de 200
litros para que o cidadão
possa depositar seu lixo a
qualquer dia sem,
n e c e s s a r i a m e n t e ,
aguardar o dia da coleta
executada pelo
caminhão.Das 300
toneladas/dia, de lixo,
produzidas por Taubaté,
quase 10 toneladas são

destinadas /á Cooperativa
Santa Tereza que conta
com cerca de 20
cooperados que revertem
a economia feita pela
reciclagem em ganhos
reais, aumentando a renda
d o
trabalhador.Costa,vislumbra
a possibilidade de criar
uma Usina de Reciclagem
que, funcionaria no Aterro
Sanitário (interditado por
hora) e para viabilizar
esse projeto pensa em
colocar como medida
preventiva no orçamento
do próximo ano e
estabelecer uma P.P.P
(parceria público-
privada).

Projeto da prefeitura faz
a coletiva seletiva do lixo

e convida: Recicla
Taubaté

A Prefeitura de Taubaté
abre no próximo dia 19 de
setembro as inscrições
para o processo seletivo
da Escola Municipal de
Ciências Aeronáuticas –
EMCA.A unidade oferece
69 vagas para o curso
técnico de manutenção de
aeronaves, que é
homologado pela Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) e tem duração de
dois anos.As inscrições
poderão ser feitas até o
dia 21 de outubro deste
ano, na própria EMCA,
localizada na Avenida
Tomé Portes Del Rey,
507, Vila São José. O
horário de atendimento
será, de segunda a sexta-
feira, das 14h30 às 22h, e,
aos sábados, das 9h às
11h.O candidato deve ter
idade mínima de 17 anos
(a completar até 31 de
dezembro deste ano),

ensino médio completo,
não possuir diploma de
nível superior e ser
residente em Taubaté. A
taxa de inscrição é de R$
32,00.Para se inscrever o
candidato deve apresentar
original e xerox do RG,
Título de Eleitor e do
comprovante de
residência, além do
comprovante de
pagamento da taxa.As
provas do processo
seletivo estão marcadas
para 20 de novembro
deste ano, das 7h30 às
12h30, e serão realizadas
em dois locais – na
EMCA e na Escola
Técnica Estadual do
Centro Paula Souza.Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
3608-7579 e pelo email
emcataubate@yahoo.com.br.
Colaboradora do Exército
A qualidade do ensino da

EMCA vem, a cada ano, se
tornando referência na
região. Recentemente, a
escola foi homenageada
com o título de
“Colaborador Emérito do
Exército”. A homenagem
foi motivada pelo fato de
o Comando de Aviação do
Exército (CAvEx) contar
atualmente com 29
s a r g e n t o s
 temporários oriundos da
EMCA.O prefeito
Roberto Peixoto
 afirmou que a
homenagem feita pelo
Exército é “muito
gratificante para a nossa
cidade”. “Estamos
investindo muito na
formação técnica de
nossos jovens, como
forma de proporcionar
sua especialização e,
assim, facilitar seu
ingresso no mercado de
trabalho”, completou.

Prefeitura de Taubaté abre

inscrições para a EMCA no dia 19

As aulas de bordado
oferecidas pela
Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
começaram há um ano e
já estão com turmas
cheias. O curso é um dos
mais procurados pelas
mulheres que frequentam
a entidade e, assim como
as demais atividades que
acontecem no local, é
o f e r e c i d o
gratuitamente.O trabalho
da professora Márcia
Alves Tonin visa estimular
a mente das alunas
 por meio de
exercícios que
desenvolvem a
criatividade e melhoram a
coordenação motora. A
prática tem trazido
resultados muito

positivos para a turma da
melhor idade. “Elas
costumam brincar
dizendo que deixaram de
gastar dinheiro com
remédio para comprar
material de bordado. Isso
me deixa muito feliz e
realizada com este
trabalho”, afirma
Márcia.A professora
conta que as
 alunas gostam tanto do
curso que sempre ficam
reunidas mesmo
quando a aula termina. “Às
vezes, duas turmas
acabam ficando juntas.
Elas fazem seus
bordados, ficam
conversando e não vêem
a hora passar”, conta.
Márcia acredita que as
aulas fazem sucesso

porque ela deixa a turma
à vontade, livre para
desenvolver o trabalho.
“Eu ensino um ponto
novo, uma técnica
diferente e depois elas
decidem o que querem
fazer, se preferem
trabalhar o ponto cruz ou
o xadrez, por exemplo. A
proposta é usar a
criatividade”, acrescenta a
professora.O curso de
bordado acontece duas
vezes por semana, sempre
as segundas e quartas-
feiras. Os interessados
em participar podem
entrar em contato pelo
telefone (12) 3632 4423.
A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
fica à rua Portugal, 189,
Jardim das Nações.

Curso de bordado
gratuito é sucesso na
Irmandade de Taubaté

Depois do Circo Roda,
agora é a vez da população
joseense assistir a dois
espetáculos do premiado
grupo paulistano
Parlapatões, considerado
pela crítica e pelo público
um dos mais importantes
grupos brasileiros de
comédia. As
apresentações acontecem
no Teatro Municipal nos
dias 3 e 4 de setembro, e
tem apoio da CCR
NovaDutra.Nas tardes de
sábado e domingo, às 16h,
os Parlapatões
apresentam Clássicos do
Circo, peça em que um
palhaço, o Tililingo,
sugere ao Apresentador
de um circo em crise
realizar espetáculos como
antigamente, para
recuperar o ânimo da
trupe. Tililingo disputa as
atenções do público com
o Branco, reproduzindo a

eterna disputa entre
duplas de desajeitados, na
qual um se acha mais
cheio de destreza que o
outro. A procura de
Tililingo por um coração
de pano que acredita ser
o seu, serve de
pretexto e fio condutor
para cada número
 cômico. E cada
um deles é uma junção e,
ao mesmo tempo, a
síntese de várias
 reprises – tradicional
número de ação
física de palhaços.
Mesclam-se vários
números, que já não são
vistos há muito tempo
nem nos picadeiros nem
nos palcos, e que neste
espetáculo são
recuperados. À noite, os
Paralapatões apresentam
o espetáculo Nada de
Novo, no sábado, às 21 h,
e no domingo às 19h. A

peça é uma colcha de
retalhos costurada por
linguagens diferentes que
integram todas as
brincadeiras e
características de teatro
de variedades, números
de circo absolutamente
tradicionais e referências
aos mestres Karl Valentin,
Groucho Marx, Três
Patetas, Trapalhões,
Jêrome Savary, Monty
Phyton, Dario Fo, Piolim,
Arrelia, Gordo e o Magro.
“Tudo em nome de um
desafio ainda maior, fazer
de nosso humor ácido um
motivo para falar da
solidão humana e
transformar um instante
de diversão, um segundo
de cena, por menor ou
mais frágil que pareça, em
uma reflexão agradável
sobre nossas vidas”, diz
Hugo Possolo, diretor
dos Parlapatões.

Espetáculos dos
Parlapatões em São
José dos Campos


