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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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Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

No dia 3, a Câmara de
Taubaté recebeu oito
alunos do 3º ano do
ensino médio do colégio
São José Operário, no
programa Escola vai à
Câmara. O vereador
Alexandre Villela
(PMDB) recebeu os
alunos e respondeu aos
questionamentos.Alexandre
parabenizou a iniciativa
dos alunos e da escola. “O
projeto é muito
importante, pois visa
aproximar os jovens da
Câmara.” Ele explicou
também as funções dos
vereadores e o papel da

Casa.Um dos
questionamentos feito
pelos alunos foi com
relação ao aumento do
número de vereadores e o
custo disso. “O aumento
dos vereadores seria
importante para atender o
número de pessoas da
cidade, mas, na minha
opinião, não há
necessidade. O custo
seria com o salário do
vereador e com os
assessores de seu
gabinete”, argumentou o
p a r l a m e n t a r . A
coordenadora da escola,
Waleska Gobbo de Souza,

acredita que é importante
mostrar aos alunos o que
os vereadores fazem para
que no ano que vem eles
votem conscientes. “Os
alunos são o futuro e
devem entender que
podem fazer a mudança
necessária no
município.”A aluna
Amábile da Silva disse
que gostou da visita e que
aprendeu muito.
“Procurei saber o que os
vereadores fazem e acho
que todo cidadão deveria
fazer o mesmo para poder
cobrar depois e votar
consciente.”

Alexandre Villela recebe
alunos no programa
Escola vai à Câmara

Na primeira sessão ordinária
do segundo semestre de
2011, vereadores debateram
importantes projetos de lei
com destaque para o que
promoveu o
reenquadramento de salário
e alteração de referência para
o emprego de Médico
Plantonista Os vereadores de
P i n d a m o n h a n g a b a
retomaram nesta segunda-
feira, dia 1º, os trabalhos
legislativos do segundo
semestre de 2011 com a
realização da 25ª Sessão
Ordinária. O único vereador
ausente foi Alexandre Faria
(PSB) que justificou o não
comparecimento por motivos
de saúde. Com a inversão da
Ordem do Dia, os vereadores
analisaram diversos projetos
de lei. O destaque foi o PL
nº 92/2011, do Poder
Executivo, que trata do
“reenquadramento de salário
e alteração de referência para
o emprego de Médico
Plantonista”.A aprovação do
Projeto de Lei determina que
o emprego de Médico
Plantonista, constante do
quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura de
Pindamonhangaba terá a
base salarial reenquadrada e
a referência a vigorar será a
“146”, com salário de R$
5.776,75 (cinco mil
setecentos e setenta e seis
reais e setenta e cinco
centavos). Segundo
mensagem enviada ao
Legislativo, a Prefeitura
informou que “a medida visa
equilibrar o salário do
emprego de Médico
Plantonista com os salários
de algumas classes de
médicos (Médico
Ambulatorial e Médico do
PSF) do quadro de pessoal
efetivo da Prefeitura, em
benefício da saúde da
população. A Prefeitura
esclareceu ainda que “existe
uma grande dificuldade em
contratar profissionais e
atendimento às necessidades
de demanda da saúde e, em
virtude dessa dificuldade,
buscamos tornar o salário do
município competitivo com as
demais cidades, e assim,

atrair médicos para atuarem
junto à Secretaria de Saúde
e Assistência
Social”.Conselho do Idoso
O Projeto de Lei n° 89/2011,
do Poder Executivo, que
“Altera dispositivos da Lei n°
4.492, de 03 de outubro de
2006, que cria o Conselho
Municipal do Idoso no
Município de
Pindamonhangaba” também
foi aprovado por
unanimidade dos vereadores
presentes. A alteração
proposta diz respeito aos
Conselheiros que são
representantes do Poder
Público, indicados pelos
respectivos Secretários
Municipais, de pessoas de
comprovada atuação na
defesa dos direitos dos
idosos, sendo
preferencialmente: 2 (dois) –
Secretaria de Saúde e
Promoção Social; 1 (um)-
Secretaria de Educação e
Cultura; 1(um) - Secretaria
de Juventude, Esporte e
Lazer; 1(um) – Secretaria de
Planejamento e 1(um) –
Secretaria de Assuntos
Jurídicos”. O mandato destes
integrantes será de 02 (dois)
anos, facultada a
recondução”. Veto acatado e
criação de cargos Dois
projetos que referem-se ao
mesmo assunto foram
apreciados pelo Plenário. O
Veto n° 03/2011 ao
Autógrafo nº 067/2011 –
referente ao PL nº 85/2011
– que “dispõe sobre a criação
de empregos em comissão e
altera os anexos I e III da Lei
5.183/2011 foi acatado pelo
plenário por unanimidade. O
presente autógrafo previa a
criação do emprego em
comissão de ASSESSOR
LEGISLATIVO, na
Estrutura Administrativa da
Câmara de
Pindamonhangaba. Porém,
houve um pequeno conflito
com a Estrutura
Administrativa da Prefeitura
quanto aos vencimentos e
por esta razão aconteceu o
veto do Executivo.No
entanto, ainda nos trabalhos
legislativos desta segunda-
feira, o Projeto de Lei n.º 90/

2011, da Mesa Diretora da
Câmara que “Dispõe sobre
a criação de empregos em
comissão e altera os anexos
I e III da Lei 5183/2011” foi
analisado e aprovado pelos
vereadores por 9 a zero. A
Lei aprovada prevê a criação
do emprego em Comissão
denominado “Assessor
Legislativo de Organização e
Planejamento”, que será
responsável por
desempenhar funções junto
aos Departamentos
Legislativo e de Recursos
Humanos da Câmara. Entre
as atribuições deste cargo
estão a assessoria e
acompanhamento das CEI’s
– Comissões Especiais de
Inquérito do Poder
Legislativo e assessorar os
trabalhos das Comissões
instituídas pela Câmara
(Licitação, Eventos,
Processos Disciplinares entre
outras). As exigências para
preenchimento do cargo são
Graduação em curso
superior completo; ser
servidor do quadro
permanente comexperiência
na área de atuação e
conhecimento técnico em
informática, área de pessoal
e processo legislativo. Os
vencimentos são de
R$3.500,00. Auxílio a atleta
da cidade Outro Projeto de
Lei analisado e aprovado
pelos vereadores foi o de nº
91/2011, que trata da
concessão de auxílio aos
atletas cadastrados no
Departamento de Esporte
desta Prefeitura, a fim de
custear despesas nos
JOGOS MUNDIAIS DE
POLÍCIA E BOMBEIROS,
na cidade de Nova York –
Estados Unidos. O
beneficiado é o atleta
Soldado PM – ALMIR
GONÇALVES DUBSKY,
integrante do quadro de
Bombeiros de
Pindamonhangaba. Ele
receberá a importância de R$
3.000,00 (três mil reais) para
participação no “2011 NEW
YORK WORLD POLICE
& FIRE GAMES”, que será
realizado de 26 de agosto à
05 de setembro de 2011.

Médicos da Rede Pública terão
salários reenquadrados após

aprovação de Projeto na
Câmara de Pindamonhangaba

A Escola Legislativa,
órgão da Câmara de
Taubaté encarregado da
capacitação de
vereadores, funcionários
e munícipes, aderiu ao
Programa de
Modernização do
Legislativo oferecido
pelo Senado Federal, por
meio do Interlegis,
iniciativa de integração do
Congresso.Ao formalizar
o convênio, o presidente
da Câmara, Jeferson
Campos (PV), destacou a
atualização da Lei
Orgânica do Município e
do Regimento Interno da
Casa de Leis como a
principal medida a ser
tomada. “É de grande
importância esse
processo de
modernização, e temos
uma grande expectativa de
que Taubaté venha a ser o

polo regional da Interlegis
na região.”Jeferson
lembrou que o convênio
não tem custo e que a
Câmara de Taubaté, a mais
antiga do Vale do Paraíba,
irá se tornar referência
para as demais da
região.O chefe da Escola
Legislativa, Fábio
Moutinho Bueno,
explicou que técnicos do
Interlegis fazem um
diagnóstico da Câmara e,
depois, apresentam
apontamentos do que
pode ser corrigido ou
implantado para melhorar
a legislação e o seu
funcionamento. “O
objetivo é que isso reverta
em qualidade de serviço
público para o
m u n í c i p e . ” S e g u n d o
informou Fábio, o
próximo passo da parceria
é a oferta de cursos na área

legislativa, que deve
ocorrer no último
trimestre deste ano. Esses
cursos, além de
disponibilizados aos
servidores, serão
extensivos aos
munícipes.Diretor-geral
da Câmara, Otto
Rodrigues de
Albuquerque Júnior
acrescentou a oferta de
programas de
modernização legislativa,
e afirmou que a ideia é
utilizar esse trabalho na
reformulação da Lei
Orgânica e Regimento
Interno. “É fundamental a
interação entre os
poderes, e ainda mais
entre as diferentes esferas
dos poderes (município e
União). Nesse caso, com
a experiência do
Interlegis, nós só temos a
aprender.”

Câmara de Taubaté
formaliza convênio para
atualizar Lei Orgânica e

Regimento Interno
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A Prefeitura de Taubaté
entregou ontem à
população o SEDES-
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social-
que custou R$ 23 milhões.
É, sem sombra de dúvida,
a maior obra pública
realizada em Taubaté (e
em todo o Vale do
Paraíba) em todos os
tempos. Trata-se de um
complexo educacional
grandioso, que ocupa uma
área de 130 mil metros
quadrados, dos quais a
metade é de área
construída. Todo o
empreendimento é
composto de quatro áreas
que se completam: centro
de lazer, centro
educacional, centro
esportivo e centro
cultural. A entrega do
SEDES foi marcada por
um dia de atividades
lúdicas e esportivas que
começaram às 8 h30 e
continuaram até a tarde. A
solenidade começou às 9
horas no auditório e teve
a participação do grupo de

teatro Integrarte, das
fanfarras Famuta e Santa
Cecília e da Bamuq, do
Balé Municipal e a
apresentação da cantora
Cidinha Castro. A Banda
do Ciavex também se
apresentou, tocando os
hinos Nacional e de
Taubaté. O prefeito
Roberto Peixoto e a
primeira dama Luciana
Peixoto, presidente do
FUSSTA- Fundo Social
de Solidariedade de
Taubaté foram recebidos
com aplausos por
autoridades e populares
que lotaram o
auditório.Foi uma
solenidade sem muitos
discursos. Só Luciana e
Roberto Peixoto usaram
da palavra. Dona Luciana
agradeceu a participação
de todos que
colaboraram para que o
sonho de construir o
SEDES se tornasse
realidade e apontou
personalidades que darão
seus nomes àquelas
instalações.Ela também

frisou que a implantação
do CEMTE ( Centro
Educacional Municipal
T e r a p ê u t i c o
Especializado )marcou o
primeiro mandato do
prefeito Peixoto e que o
SEDES marcará o atual
mandato e será a marca de
sua segunda
administração.Já o
prefeito Roberto Peixoto
mencionou passagens
bíblicas para falar que
apesar das dificuldades
políticas que vem
enfrentando, seguiu em
frente com seu programa
de governo, e, num
momento de grande
desafio, conseguiu
realizar essa obra. Ele
disse que o SEDES é um
empreendimento feito
para toda a família, e não
só para os alunos.
Segundo o prefeito, as
instalações estão à
disposição da população
das 7 às 21 horas e é para
que todos aproveitem os
quiosques, as áreas verdes
e o parque.

Peixoto inaugura a maior
obra pública de Taubaté

de todos os tempos
O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, considera
que o SEDES – Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social, é
uma obra “à altura da
grandeza da cidade e da
família taubateana”. A
afirmação foi feita durante o
ato oficial de entrega do
complexo, realizada na
manhã de quarta-feira, 3 de
agosto.Cerca de 1.500
pessoas compareceram ao
evento, que teve como ponto
alto uma série de homenagens
realizadas no auditório do
SEDES. Além de participar
da entrega oficial, a
população também teve à sua
disposição diversas
atividades de recreação e
lazer na área livre do
complexo.O SEDES tem
como patrono Moacyr de
Alvarenga Peixoto, ex-
vereador do município, e a
Escola Municipal Integral de
Ensino Fundamental, cujas
aulas se iniciam na próxima
segunda-feira, 8 de agosto,
tem como patronesse Maria
Aparecida Pereira Peixoto.Já
o auditório do SEDES
recebeu a denominação de
Auditório Antonio Carlos
Viana Santos (ex-presidente
do Tribunal de Justiça de São
Paulo) e ao ginásio
poliesportivo foi dada a
denominação de Ginásio
Áureo Antonio Marques
Guimarães.”Estamos muito
felizes hoje, por podermos
entregar para a população
uma obra tão importante
como esta”, destacou o
prefeito.Considerado o
maior complexo educacional
da região, o SEDES conta
com escola, creche,
auditório, quadras
poliesportivas, piscina
semiolímpica, quadras de
tênis, além de lago e ampla
área verde. Ao todo, são
mais de 15.100 metros
quadrados de área
construída.Construído numa
área de 130 mil metros
quadrados, o SEDES está
localizado entre as avenidas
Amador Bueno da Veiga e
Benedito Elias de Souza, nas
imediações de bairros como
Jardim Santa Clara, Vila São
José, Jardim Ana Rosa, Vila
São Geraldo, Jaraguá e Água
Quente.Neste primeiro ano
de funcionamento, a escola
do SEDES atenderá cerca de
1.200 alunos do ensino
fundamental. Já a creche
atenderá 135 crianças entre
4 meses e 5 anos e meio de
idade, em período integral e
parcial – berçário I, berçário
II, Maternal I, Maternal II e
JardimNo total serão
aproximadamente 125
funcionários, entre equipes
gestoras, professores,
estagiários, berçaristas,
inspetores de alunos,
seguranças, auxiliares de
limpeza e merendeiras, entre
outros.O SEDES EM

NÙMEROS SEDES
Vereador Moacyr de
Alvarenga PeixotoÁrea: 130
mil metros quadrados. Custo:
cerca de R$ 24 milhões.
Construção: Construtora
CVS S/A. Escola: 6.810,53
m2, com 20 salas de aula,
além de 4 laboratórios, 2
bibliotecas (denominadas
“Biblioteca Filósofo
Visconde de Sabugosa”, pelo
decreto n° 12.541, de 29 de
julho de 2011 e “Biblioteca
Municipal Reino das Águas
Claras”, pelo decreto n°
12.542, de 29 de julho de
2011), elevador e piscina
semiolímpica, entre outras
dependências.Auditório:
2.261,19 m2 (capacidade
para 1.200 lugares),
denominado “Auditório
Municipal Desembargador
Antonio Carlos Viana
Santos” (decreto n° 12.539,
de 29 de julho de
2011).Creche/refeitório:
2.847,42 m2 (com
capacidade para 150
crianças, com sala de consulta
médica e controle pediátrico,
ambulatório, laboratório de
psicomotricidade, play
ground e solarium; refeitório
com capacidade para 500
refeições/dia).Ginásio
coberto: 2.654,18 m2 (com
arquibancadas e duas
quadras poliesportivas),
denominado Ginásio
Poliesportivo Áureo Antonio
Marques Guimarães
(decreto n° 12.540, de 29 de
julho de 2011).Quiosques
(3): 530,14 m2Área livre:
oferece quatro quadras
poliesportivas, campo de
futebol, 3 quadras de tênis, 2
quadras de vôlei de areia,
quiosques, lago e parque
com diversas espécies de
árvores.TOTAL DE ÁREA
CONSTRUÍDA: 15.103,46
m2.O SEDES POR
DENTRO Escola Municipal
Integral e de Ensino
Fundamental Maria
Aparecida Pereira
Peixoto.Capacidade para
atender 1.200 alunos,
oferecendo ensino
fundamental de nove anos e
ensino integral.Neste
primeiro ano atenderá em
período integral alunos do 1º
ao 3º anos do ensino
fundamental.Área da escola
conta com prédio principal
(para ensino regular e
algumas modalidades do
integral) e um prédio anexo
(para integral e refeitório),
além de área externa com
duas quadras cobertas, uma
piscina semiolímpica, um
campo de futebol e área de
recreação arborizada (com
árvores preservadas no
local).Prédio principal: 20
salas para ensino regular, uma
sala para recurso (com
atendimento especializado),
uma sala para Programa de
Recuperação Paralela, um
laboratório de informática,
um laboratório de robótica,

um laboratório de
matemática, um laboratório
de ciências, uma sala de arte,
uma sala de dança, uma sala
para estudos, uma
brinquedoteca, uma
biblioteca interna, uma sala de
educação física, uma cantina,
uma sala multimídia, um
auditório interno com
capacidade para 80 pessoas,
uma sala de reunião
pedagógica, uma sala para
professores, com copa e
banheiros privativos, dois
vestiários, 14 banheiros e
setor administrativo, como
sala de direção, salas de
vice-direção, secretarias, sala
para grêmio estudantil, sala
para APM, uma copa para
funcionários e dois
almoxarifados.Prédio anexo:
salas para as modalidades do
ensino integral – leitura,
auxílio-tarefa, recreação,
música, artes gráficas,
trabalhos manuais, teatro,
apoio pedagógico, robótica e
dança, além de pátio e
refeitório com sanitários,
lavabos e
b e b e d o u r o s . E q u i p e
pedagógica: cerca de 100
profissionais de educação,
compondo equipe gestora,
professores (19 P1 e 16 P3),
estagiários, monitores,
funcionários administrativos,
inspetores de alunos,
seguranças, auxiliares de
limpeza e merendeiras, além
do suporte pedagógico
oferecido pela equipe
multidisciplinar da secretaria
de educação.Início das
aulas:8 de agosto de 2011
(2ª feira).Creche Municipal
Tenente PM
AlexandreGhandi de Souza
Lacerda.Neste primeiro ano
atenderá 135 alunos em
período integral e parcial –
crianças de 4 meses a 5 anos
e meio – berçário I, berçário
II, Maternal I, Maternal II e
Jardim.Creche possui salas
climatizadas, sala de TV,
brinquedoteca e biblioteca,
banheiros com vestiários e
adaptados para portadores
de necessidades especiais,
dormitórios, refeitório com
lavabo, almoxarifado,
depósito, lavanderia, copa,
secretaria, diretoria e sala de
reunião.Oferecerá sala de
sono, solário, sala de banho
com lactário e fraldáio, sala
de estimulação específica
para crianças de 4 meses a
dois anos e meio.Os alunos
receberão cinco refeições
diárias, com
acompanhamento de
nutricionista.A equipe
contará com 25 profissionais
– direção, professor de
apoio, professores (5),
berçaristas, auxiliares de
limpeza, merendeiras,
segurança e suporte
pedagógico pela equipe
multidisciplinar da secretaria
de educação. Início das
atividades: 8 de agosto de
2011 (2ª feira).

Peixoto
destaca que

SEDES é
um espaço para a
família taubateana

As inscrições para o
programa Bolsa
U n i v e r s i d a d e ,
desenvolvido pela
Secretaria de Estado da
Educação, vão até o dia 12
de agosto. Na região de
São José dos Campos, há
280 vagas para
u n i v e r s i t á r i o s
interessados em estagiar
como educadores do
programa Escola da
Família em escolas
públicas de São Paulo. Em
todo o Estado são mais de
4.600 vagas
disponíveis.Para se
candidatar é preciso estar
regularmente matriculado
em uma instituição de
ensino superior
conveniada ao programa,
não receber outra bolsa ou

f i n a n c i a m e n t o
proveniente de recursos
públicos e ter
disponibilidade para atuar
como educador
universitário aos finais de
semana.Para se inscrever,
os universitários devem
acessar o site
escoladafamilia.fde.sp.gov.br.
No endereço eletrônico,
também pode ser
consultada a relação de
vagas e de instituições de
ensino conveniadas, por
meio do link “Faculdade/
Bolsa Universidade”,
“Diretoria de Ensino/
Faculdade” e “Operação/
Candidato”.O estudante
contemplado receberá
bolsa integral de seu
curso, custeada pela
Secretaria, que arca com

o valor proporcional a
50% da mensalidade
(desde que não ultrapasse
o teto de R$ 310), e pela
instituição de ensino, que
completa o restante do
valor. Em contrapartida, o
universitário atuará
 como educador aos
sábados e domingos, em
uma escola participante
do Escola da Família,
auxiliando no
desenvolvimento das
atividades previstas pelo
programa. Outras
informações podem ser
obtidas junto à Central de
Atendimento da Fundação
para o Desenvolvimento
da Educação (FDE), pelo
telefone 0800 777 0333
ou pelo email
escoladafamilia@fde.sp.gov.br.

Região de São José dos
Campos tem 280 vagas
abertas para o programa

bolsa universidade

A Pastoral Familiar da
Paróquia Nossa Senhora
do Bom Sucesso realiza
de 14 a 20 de agosto mais
uma edição da Semana da
Família. Com o tema
“Família, Pessoa e
Sociedade”, a Semana da
Família acontece com
celebrações diárias de
missa e reflexões
diferentes no Santuário
Mariano (Igreja Matriz) e
nas comunidades da
Paróquia.A abertura
acontece no domingo dia
14 “Dia dos Pais” na
missa das 18h, que será
presidida pelo vigário da
paróquia, Padre Luiz
Paulo Cunha, quando será
abordado o tema “Os
desígnios de Deus se
realizam na pessoa através
da Comunhão”. Durante a

semana, as celebrações
serão realizadas nas
comunidades urbana e
rural da Paróquia,
possibilitando uma efetiva
participação das famílias.
Encerramento O
encerramento da Semana
da Família acontece no
sábado, dia 20 em Missa
Solene que será presidida
pelo Pároco Cônego Luiz
Carlos de Souza, que
abordará o tema
“Fraternidade e a Vida no
Planeta”. Finalizando, a
programação será
encerrada de maneira
festiva com o Jantar
Dançante da Família, que
esse ano acontecerá na
Churrascaria Minuano,
sábado (dia 20), às 20h.O
jantar dançante é um
momento de

confraternização entre os
casais e famílias aberto
para a participação de
todos que queiram se
divertir numa noite
agradável, que será
animado pela dupla Silvio
Chagas e Sérgio Augusto
com repertório musical
de qualidade para ouvir e
dançar. O valor do convite
individual é R$ 25,00,
com bebida a parte, e já
AgradecimentoA Pastoral
Familiar agradece o apoio
de todos na realização do
evento, especialmente do
Pároco Cônego Luiz
Carlos, Diácono Misael
Cesarino, dos órgãos de
comunicação e dos
apoiadores: Plásticos
Pisani, Tele Seguros,
Drogalar, Diniz Discos e
Gráfica Fênix.

Semana da Família
acontece

na Paróquia
Nossa Sra.

Bom Sucesso


