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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.

Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

O presidente dos
Democratas de Bragança
Paulista, deputado
estadual Edmir Chedid,
reuniu nesta segunda-
feira, 02, a cúpula
regional do partido para a
cerimônia de posse do
deputado federal Rodrigo
Garcia (DEM/SP), que
assumiu a Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Social.
O evento, realizado no
Palácio dos Bandeirantes,
contou com a presença de
600 convidados, entre
deputados (estaduais e
federais), prefeitos,
vereadores e lideranças
partidárias.O deputado
federal Rodrigo Garcia
assumiu o cargo que era
ocupado pelo deputado
estadual Paulo Alexandre
Barbosa (PSDB), que
assumiu a secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Ciência e
Tecnologia. Esta última
secretaria estava sob a
responsabilidade do vice-
governador Guilherme
Afif Domingos. “A
indicação está em acordo
com a base do Partido dos
Democratas. Além disso,
simboliza perfeitamente a
aliança do DEM com o
PSDB em São Paulo”,
disse Edmir Chedid.O
parlamentar explicou que
esta aliança foi a principal
responsável pela criação
de uma série de
programas e projetos que

resultaram na
estabilização da economia
paulista. “Acredito que
seja importante destacar
que a estabilização
econômica do Estado de
São Paulo se deve a esta
aliança partidária entre
DEM e PSDB. Com a
posse de Rodrigo Garcia,
esse trabalho se consolida
e, ainda, demonstra que o
Partido dos Democratas
continua forte”,
finalizou.Após a
cerimônia, Rodrigo
Garcia reforçou o
discurso de Edmir Chedid
e declarou que o evento
serviu para demonstrar a
união do Partido dos
Democratas. Na ocasião,
também falou sobre os
planos de trabalho. “O
governador Geraldo
Alckmin (PSDB) pediu
que houvesse uma
integração das ações das
secretarias de Estado, por
meio do
Desenvolvimento Social,
com atenção a um
programa some os
orçamentos em benefício
da população”, afirmou o
secretário. Secretário de
Estado Rodrigo Garcia é
advogado e deputado
federal por São Paulo.
Entre 2008 e 2010, foi
secretário especial de
desburocratização da
prefeitura da capital. Foi
deputado estadual por
dois mandatos
consecutivos, tendo sido

presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de
São Paulo entre 2005 e
2006. No biênio 1995-
1996, foi membro do
Conselho da
Administração da
Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Agrícola de São Paulo
(CODASP). Convidados
A cerimônia de posse de
Rodrigo Garcia contou
com a presença do
governador Geraldo
Alckmin, do presidente
nacional do Partido dos
Democratas, senador
José Agripino (DEM-
RN), além dos líderes na
Câmara, ACM Neto
(DEM-BA), e no Senado,
Demóstenes Torres
(DEM-GO). Também
participaram do evento
lideranças regionais do
Partido dos Democratas,
como o ex-prefeito de
Bragança Paulista e Serra
Negra,Jesus Chedid, o
prefeito e o vice-prefeito
de Serra Negra, Antonio
Luigi Ítalo Franchi
(Bimbo) e Felipe Amadeu
Pinto da Fonseca (Felipe
do Tó), respectivamente,
o vice-prefeito de Águas
de Lindóia, Toninho
Nogueira, o presidente da
Câmara Municipal de
Piracaia, Wanderley de
Oliveira, o presidente do
partido de Joanópolis,
Mauro Garcia, e o vice-
presidente do partido de
Vargem, Aldo Moyses.

Partido dos Democratas
assume Secretaria de

Estado de
Desenvolvimento Social

O deputado estadual
Edmir Chedid
(Democratas) apresentou
à Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo o
PLC (Projeto de Lei
Complementar) 15/11,
que sugere a instituição
do Fundo de
Desenvolvimento da
Microrregião Bragantina
pelo Poder Executivo. A
partir do fundo, o
parlamentar explicou que
também seriam criados a
Microrregião Bragantina
e um conselho
responsável pela
apresentação e discussão
de propostas para o
desenvolvimento em nível
regional.Segundo a
Constituição do
Estado, uma microrregião
é compreendida
como o agrupamento de
m u n i c í p i o s
 limítrofes que favoreçam
ao planejamento
integrado para o
d e s e n v o l v i m e n t o
regional. Desta forma,
com a aprovação do PLC,
a Microrregião

Bragantina passaria a ser
constituída por Atibaia,
Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista
(município sede),
Joanópolis, Morungaba,
Nazaré Paulista, Pedra
Bela, Pinhalzinho,
Piracaia, Tuiuti e
Vargem.O projeto também
prevê a criação de um
Conselho de
Desenvolvimento da
Microrregião Bragantina,
a ser composto por um
representante de cada
município, para tratar do
planejamento e do uso do
solo, do transporte e do
sistema viário, das
políticas habitacionais, do
saneamento básico e do
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico. O
conselho será formado,
ainda, por representantes
do Governo do
 Estado, designados
pelo governador
Geraldo Alckmin
(PSDB).”Este conselho
será fundamental para
definir as diretrizes de
ação dos órgãos oficiais

do Governo do Estado.
Entre as suas funções
estão à definição dos
objetivos e prioridades de
interesse regional,
fixando planos relativos à
realização de obras, e a
criação de
empreendimentos e
atividades com impacto
regional. Além disso, será
responsável pelo envio de
propostas ao Plano
Plurianual, à LDO (Lei de
D i r e t r i z e s
Orçamentárias) e à Lei
Orçamentária Anual”,
explicou Edmir Chedid.O
Projeto de Lei
Complementar 15/2011,
que autoriza o Poder
Executivo a criar o Fundo
de Desenvolvimento da
Microrregião Bragantina,
encontra-se em análise
pelas comissões de
Constituição, Justiça e
Redação (CCJR), de
Assuntos Metropolitanos
e Municipais (CAMM) e
de Finanças, Orçamento e
Planejamento (CFOP) da
Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.

Projeto poderá resultar
na criação do Fundo de

Desenvolvimento da
Microrregião Bragantina A Ordem dos Advogados

do Brasil (OAB) entrou
com uma ação para
garantir a aplicação da Lei
da Ficha Limpa nas
eleições municipais de
2012. Para acelerar a
tramitação, a entidade
sugere que a causa tenha
como relator o ministro
Luiz Fux, do Supremo
Tribunal Federal, que já
analisa ações sobre o
mesmo tema de autoria do
Partido Popular
Socialista (PPS) e da
Confederação Nacional
das Profissões Liberais
(CNPL).A ação da OAB
pede a
constitucionalidade de

todos os itens inseridos
pela Lei da Ficha Limpa na
Lei de Inelegibilidades, de
1990, o que difere de
outras, por ser mais
abrangente.A ação do
PPS, ajuizada no último
dia 19 de abril, é centrada
no pedido de que a lei seja
aplicada em situações
vividas pelos políticos
antes de sua sanção. Já a
ação da CNPL, que
começou a tramitar no dia
31 de março, quer que o
Supremo declare
inconstitucional o item
que diz que fica inelegível
por oito anos profissional
que tiver sido excluído do
exercício da profissão

por órgão profissional
competente.Na ação
ajuizada na terça-feira, a
OAB disse que ainda há
controvérsias sobre cada
ponto da norma, o que
“abala a confiança da
sociedade brasileira”. A
entidade afirmou que no
Direito Eleitoral não
deve ser aplicado o
princípio da presunção de
inocência até
julgamento definitivo,
ponto que não havia sido
abordado na ação
do PPS. Para a
entidade, a moralidade
administrativa é mais
importante que um direito
individual.

OAB entra com ação
para garantir Ficha

Limpa em 2012
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O aterro sanitário de
Pindamonhangaba, mais
uma vez, foi considerado
o melhor aterro municipal
do Vale do Paraíba. O
critério serve apenas para
aterros sanitários
administrado por
prefeituras. Após ter
recebido a nota 9.4 em
anos anteriores, o aterro
de Pinda agora foi
creditado com a nota 9.6
pela engenharia da Cetesb
(Companhia de Tecno-
logia de Saneamento
Ambiental), órgão ligado
à Secretaria do Meio
Ambiente do Governo do
Estado de São Paulo.
Durante a avaliação, que
aconteceu após a vistoria
do órgão em aterros
sanitários no Estado,

algumas cidades da região
apresentaram situações
irregulares. Já Pindamo-
nhangaba, conseguiu
manter o padrão exigido
pela Cetesb na destinação
final do lixo. O aterro
sanitário de Pinda-
monhangaba recebe em
média 100 toneladas de
lixo por dia.O diretor de
Serviços Municipais da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, Sérgio
Guimarães, destacou as
me-lhorias que já
foram realizadas no aterro
sanitário, entre
 elas, o controle do
chorume e expedição
para Cetesb a fim
de ser tratado, a
eficiência da captação
fluvial e o aterramento do

lixo. “As condições do
nosso aterro, sem
dúvidas, são melhores do
que muitos da região, que
hoje estão sendo
interditados pela Cetesb”,
a r g u m e n t o u
Guimarães.As inspeções
feitas pelo órgão atendem
a eficiência de cobertura
do local, o cheiro, os
maquinários, a
presença de vetores
(animais) e outros mais.O
prefeito João Ribeiro
comentou o fato:
“Cuidar bem da
destinação final do lixo é
uma das nossas
prioridades nas questões
ambientais. Temos
avançado muito nessa área
e o cuidado com o aterro
sanitário é constante”.

Aterro sanitário de Pinda
recebe melhor nota da

Cetesb na região Eles abrem o próprio
negócio, ingressam na
faculdade, conseguem
consolidar projetos de
vida e alcançar sonhos
que poderiam não passar
de devaneios. A classe C
brasileira cresceu e hoje
representa mais da metade
da população do país. São
101 milhões de pessoas
que deixaram as camadas
pobres da sociedade para
impulsionar a economia
nacional criando
mercados totalmente
voltados para atender suas
necessidades e anseios,
proporcionando maior
qualidade de vida na busca
pela ascensão social.A
nova classe média ganhou
um reforço de 19 milhões
de pessoas no ano
passado. Com isso,
passou a representar 53%
da população total do
Brasil, que é de 191,79
milhões. Os dados fazem
parte do Observador
2011, pesquisa
encomendada pela
Cetelem BGN, empresa
coligada ao banco francês
BNP Paribas, que apontou
também um salto na renda
média dos brasileiros,
sendo mais acentuada nas
classes D e E, cuja renda
familiar é de R$ 809. Esse
valor é 48,44% maior do
que em 2005, ano do
início da pesquisa no país
(R$ 545).Marcos Aurélio
Frutuoso, 25 anos, é o
estereótipo da parcela da
população que vem
buscando melhorar de
vida há mais de cinco
décadas. Ele migrou da
cidade de Guarapuava, no

Paraná, com a família para
tentar a sorte na riqueza e
no caos paulistano.
Trabalhou com
panfletagem, terminou o
Ensino Médio, fez um
curso de cabeleireiro,
profissão que exerceu
durante cinco anos como
subordinado até
conseguir um
empréstimo de R$ 1.000
no BEJ (Banco do
Empreendedor Joseense)
para entrar como sócio
em um salão.Já com a
dívida quitada e os
negócios rendendo um
bom lucro, resolveu
buscar um novo
financiamento. Dessa vez
investiu R$ 15 mil para
abrir o próprio salão.
Hoje, aluga o espaço para
outros três profissionais
da área e possui uma boa
cartela de clientes que o
ajuda a garantir um
rendimento mensal de R$
3.500. O dinheiro é usado
para manter o salão e
pagar algumas contas da
casa onde mora, no bairro
Águas de Canindú, zona
norte de São José,
juntamente com o pai,
mãe.”Pretendo fazer uma
faculdade de
administração de
empresas e futuramente
abrir uma rede de salões,
que funcionará também
como escola para
formação de
cabeleireiros. Posso
dizer que minha vida
melhorou muito nesses
últimos anos, vou
conseguir ter maior
conforto dentro de casa e
dar uma qualidade de vida

melhor aos meus pais.
Minha mãe é dona-de-
casa e meu pai é
azulejista, se ele ficar
desempregado posso
assumir a casa por um
tempo”, disse Marcos
Aurélio.O cabeleireiro
conseguiu mudar seu
padrão de vida não só
pelos seus esforços
pessoais, mas também
graças ao alicerce
econômico alcançado
pelo país nos últimos
anos. A estabilidade na
economia brasileira,
segundo Marcos
Etchegoyen, presidente
da Cetelem BGN, abriu as
portas do mercado de
consumo a uma fatia
considerável da
população permitindo que
avançassem degraus
significativos na escada
social, aumentando
substancialmente a classe
C, cuja renda familiar
mensal varia entre R$
1.115 e R$ 4.807.”O
crescimento da renda foi
em todas as classes
sociais, assim como o
aumento da renda familiar
disponível, que é o saldo
após a quitação dos
débitos. Agora,
isso tudo é reflexo
também do que está
acontecendo com o
Brasil, como por
exemplo, a valorização do
Real, o nível de
e m p r e g a b i l i d a d e ,
investimento na
Educação, entre outros
fatores políticos e
econômicos favoráveis ao
bolso do trabalhador”,
explicou o executivo.

A massa que move o
Brasil

Um projeto de
Pindamonhangaba está entre os
12 destaques selecionados pelo
comitê avaliador do  Prêmio
Acessa SP 2011. Trata-se do
projeto “Arte Pinda”,
desenvolvido no Acessa SP
Bosque da Princesa, em
Pindamonhangaba. Com a
vocação da cidade para o
artesanato, a projetista do
programa de inclusão digital do
Governo de SP, Rosana Bello,
desenvolveu nos artesãos o
interesse pela web, como forma
de divulgar e vender seus
produtos. Hoje, o Acessa SP
Bosque da Princesa tem
parcerias importantes como a
Sutaco (Superintendência do
Trabalho Artesanal nas
Comunidades) e o Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas
Empresas).Vale lembrar que o
Prêmio Acessa São Paulo terá os
doze finalistas na terceira e última
fase,  se apresentarão para uma
Banca Julgadora, que poderá
fazer perguntas sobre o projeto.
Ao final, serão eleitos os três
vencedores do Prêmio Acessa SP
e o Projeto de destaque da
Categoria Prêmio do Júri. Os
doze projetistas que chegaram à
final serão premiados com
máquina fotográfica digital,
certificado, troféu e placa para o
posto. Os três vencedores
ganharam notebooks, e o
destaque do Júri leva um
Datashow.Conheça os doze
finalistas do Prêmio Acessa SP
2011:A leitura e o editor de
Texto / Posto Barão de
Antonina – aproveitando que o
Acessa SP da cidade fica dentro
da Biblioteca, a Josimara Bortoti
desenvolveu um projeto que
integra informática e leitura. Os
usuários são estimulados a fazer
resumos de livros, que são
utilizados para aulas de digitação
e formatação através de editor de
texto.Sua vida em tuas mãos /

Posto Ilha Solteira - Ana Luiza
Xavier buscou adolescentes sem
oportunidade de acesso ao
computador na cidade para
desenvolver o projeto, que
desenvolve competências
pessoais e profissionais que
garantam a formação global dos
alunos, ampliando as
possibilidades de inserção social
e profissional.Estudantes
pesquisando na net /
Iracemápolis – após constatar
que aproximadamente 80% dos
usuários do Acessa SP na cidade
são estudantes, e percebendo a
falta de conhecimentos e
cuidados para o acesso à web, a
projetista Simone Zangirolimo
formou turmas para ensinar
ferramentas de pesquisa na
internet, navegação segura e a
plataforma Google
Docs.Inclusão digital e a
terceira idade – Razão de Viver
de Lourdes / Lourdes – a
projetista Gisele Tonchis buscou
temas de interesse para atrair os
idosos da cidade para o Acessa
SP. Através de serviços
eletrônicos como a Nota Fiscal
Paulista e entretenimento, como
o Orkut, consegue atrair cada vez
mais usuários. Informática para
terceira idade / Macatuba –
medo e falta de conhecimento
são algumas das justificativas
que levam a maioria dos idosos
a não usarem o computador. Com
essa constatação, Nelson
Barbosa iniciou projeto que
ensina o uso e a manipulação
dos recursos do computador
para o conhecimento básico de
informática e internet,
promovendo a valorização e a
inclusão dos idosos. Introdução
à educação digital / Marabá
Paulista – a projetista Elisângela
Aparecida desenvolveu oficina
para levar conhecimento sobre a
utilização das novas tecnologias
aos profissionais da área da
educação.Nota Fiscal Paulista
/ Mendonça - o projeto da

Daiane Lippa divulga e ensina
todas as funcionalidades da Nota
Fiscal Paulista, como cadastro,
consulta e transferência de
créditos.Eleições 2010 –
aprendendo a votar / Orlândia –
Danilo Fujise utilizou no Acessa
SP um simulador do TSE para
ensinar a população de Orlândia
a utilizar a urna eletrônica e não
perder o voto nas eleições
2010.Arte Pinda /
Pindamonhangaba – No posto
Bosque da Princesa, a projetista
Rosana Belló aproveitou a
vocação da cidade para o
artesanato e reuniu artesãos para
ensinar informática com o
objetivo de utilizar a web como
instrumento de divulgação e
comercialização dos produtos
desenvolvidos.Conhecendo a
minha história / Pirangi – o
projeto desenvolvido pelo
Muriel Brefore reúne cidadãos
com diferentes níveis de
escolaridade e dificuldades de
leitura e escrita, e aproveita a
tecnologia para a alfabetização.
No blog
www.conhecendominhahistoria.blogspot.com,
os alunos contam suas próprias
histórias de vida.Google Docs /
São Lourenço da Serra – no
posto central de São Lourenço
da Serra, muitos usuários do
Acessa SP reclamavam não ter
onde salvar seus arquivos. A
partir daí, o projetista Junio Cesar
desenvolveu cursos sobre a
plataforma GoogleDocs, forma
segura de salvar arquivos na
rede.Capacitação traz
oportunidades / Taquaritinga –
no posto, que tem maior parte de
seus usuários com idade entre
15 e 22 anos, a Jaci Pozetti
constatou que todos passavam
o dia todo acessando redes
sociais e mensagens
instantâneas. Decidiu
desenvolver projeto para ensinar
todas as etapas e instrumentos
necessários ao ingresso no
mercado de trabalho.

Pindamonhangaba tem
projeto finalista do Prêmio

Acessa SP


