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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.

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

Nove atletas do projeto
“Ventos e Velas”, estão
participando do 21°
Campeonato Brasileiro
Classe Holder 12 neste
final de semana. O projeto
é desenvolvido pela atual
Administração, através da
Seesp (Secretaria de
Esportes).O campeonato
acontece em
Caraguatatuba, entre os
dias 3 e 5.A disputa está
dividida em três
categorias: Principiante,
composta por alunos no
primeiro ano de aulas;
Juvenil, por adolescentes
até 17 anos, e Sênior, de
18 a 29 anos.O professor

Carlos Alberto de Jesus
contou que os alunos
fizeram um treinamento
intensivo para disputar o
Brasileiro. “Nós fomos
para a água e eles
mostraram muita
dedicação. Toda a equipe
está muito bem
preparada”, declarou.O
aluno Jefferson Bastos,
17, mostrou-se muito
confiante. “É claro que os
competidores serão de
alto nível, mas tivemos
treinamento pesado. Eu
me garanto”, brincou o
rapaz, na escolinha há
cinco anos.O também
veterano Gabriel

Mingrone, 16, declarou
não estar nervoso. “Eu já
participei de inúmeros
campeonatos e posso
dizer que estou calejado.
Espero ventos fortes
porque o meu barco é
pesado. Mas  estou bem
relaxado”, contou o
menino.Já o calouro
Lucas Malafaia, 13,
admitiu ter certa
ansiedade. “Estou no
projeto há apenas nove
meses. Já participei de
alguns campeonatos e
estou um pouco ansioso,
mas não tenho medo,
fomos muito bem
treinados” concluiu.

São Sebastião: Alunos
do projeto Ventos e
Velas participam de

campeonato nacional

Cerca de 30
funcionários da
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
participaram entre os
dias 25 e 26 de agosto
do curso “Elaboração de
Projetos para Captação
de Recursos Federais e
Inclusão de Propostas e
Planos de Trabalho no
Siconv”.O objetivo do
curso é capacitar e
oferecer ferramentas
aos servidores para a
elaboração de projetos a
fim de captar recursos
provenientes de
programas e emendas
federais disponíveis. A
captação de recursos
possibilita a execução
de obras, programas,
projetos de educação e
c a p a c i t a ç ã o ,
mobilização social, e

aquisição de bens de
consumo tais como
m e d i c a m e n t o s ,
implementos e
m a q u i n á r i o s
necessários à nossa
cidade, mas cujo custo
ultrapassa a capacidade
o r ç a m e n t á r i a .
O curso foi viabilizado
pela Secretaria de
Relações Institucionais,
responsável pela
captação e
execução de verbas
federais e estaduais, e
foi muito bem
 recebido pelos
participantes. “A
expectativa é
ampliar nossa
capacidade de captação
de maneira consciente e
assertiva. Queremos
potencializar o
recebimento de verbas

para o município e
capacitar nossos
funcionários neste ramo
para beneficiarmos toda
população “, afirma a
vice-prefeita Myriam
Alckmin.O curso, com
carga horária de 16
horas, foi ministrado
pelo economista Sérgio
Pavan Margarido,
mestre em Teoria
Econômica pela
Universidade de
Campinas, com ampla
experiência no serviço
público, tendo atuado
recentemente como
Diretor Tributário e
Secretário de Fazenda da
Prefeitura de Maringá
(PR) e Supervisor
Departamental da
Secretaria de Finanças
da Prefeitura de
Campinas.

Funcionários da
Prefeitura participam de
curso sobre captação de

recursos

O Ministério da Saúde
iniciou a primeira fase
do Programa de
Melhoria do Acesso e
Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ-AB),
lançado em julho. Os
municípios podem, a
partir desta quinta-feira
(1º), inscrever até
17.600 equipes da
Atenção Básica ao
p l a n o
(confira formulário).
Elas serão avaliadas
regularmente e
receberão até o dobro
do financiamento,
dependendo dos
resultados obtidos no
atendimento à
população. Um dos
critérios será a
satisfação do
usuário.”Para o
Ministério da Saúde, é
preciso enfrentar de
maneira direta e
permanente a
necessidade de
qualificação dos
serviços de atenção
básica, ofertados a
população brasileira”,
diz o diretor de Atenção
Básica do Ministério da
Saúde, Hêider Pinto.
Segundo ele, os
repasses vinculados ao
programa representam
um importante
incremento no
orçamento dos
municípios. “Os
recursos contribuem
fortemente no
financiamento de
ações, com o objetivo
de assegurar uma
atenção básica mais

preparada para atender
à população”,
c o m p l e t a . P e l o
programa, serão
verificados indicadores
como atendimento pré-
n a t a l ,
acompanhamento de
pessoas em situação
crônica, redução do
tempo de espera por
consulta e adequada
atenção à saúde do
idoso. Nesta primeira
etapa de implantação
do programa, o
Ministério prevê a
adesão de, no máximo,
17.600 equipes de todo
Brasil.Assim que tiver a
sua adesão ao
Programa efetivada, o
município receberá
20% do Componente
de Qualidade do PAB-
variável, o que
representa um valor
adicional de até R$
1.700,00 por equipe a
cada mês. A verificação
in loco do Ministério,
que determinará novos
valores de repasse para
o município, acontecerá
seis meses após a
adesão ao Programa.
Nas situações em que
o desempenho da
equipe for considerado
ótimo, o município
poderá receber
mensalmente até R$
8.500 por equipe, ou
seja, 100% a
mais.”Pela primeira vez,
o Ministério da Saúde
incorpora em sua
política de atenção
básica a possibilidade
de reconhecer o esforço

dos gestores municipais
e profissionais de
saúde, por meio da
transferência de
recursos mediante
desempenho”, afirma o
diretor. Ele explica que
o programa prevê um
conjunto de estratégias
que apoiarão os
municípios e equipes a
alcançarem bons
resultados. Ao longo do
programa, o resultado
será comparado entre
as equipes  e a
evolução do trabalho de
cada grupo.PADRÕES
– Além de avaliar a
satisfação do usuário,
acesso, utilização e
qualidade dos serviços,
o Ministério estipulará
metas para os
municípios. Para isso
serão emitidos
certificados de
desempenho, o que
contará com o
envolvimento de
instituições de ensino e
pesquisa, além dos
gestores municipal,
estadual e federal. O
programa também
estimula a educação
permanente, o apoio
institucional e
mon i t o ramen to .Só
neste ano, serão
destinados R$ 104
milhões para a ação. A
expectativa é que, em
2012, sejam aplicados
R$ 900 milhões no
programa. As equipes
que tiverem um
d e s e m p e n h o
insatisfatório terão o
incentivo suspenso.

Qualidade dobrará
recurso de 17 mil
equipes de Saúde

Atletas amadores com mais
de 50 anos de idade podem
se inscrever para participar
dos 11º Jomi (Jogos
Municipais dos Idosos de
Pindamonhangaba). O
evento, promovido pela
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, acontece
entre os dias 19 de setembro
e 1º de outubro Além do
caráter participativo, o
objetivo dos jogos é também,
realizar seletivas para formar
a delegação que representará

Pinda nos Jori (Jogos
Regionais do Idoso) e nos
JEI (Jogos Estaduais do
Idoso). A participação é
gratuita e os interessados
podem se inscrever em
diversas modalidades, sendo
que na dança de salão é
obrigatório a inscrição do
casal. No voleibol é
necessária a inscrição da
equipe com no mínimo seis
atletas. Para a modalidade
Coreografia será realizada
uma seletiva.Os panfletos de
inscrição deverão ser

retirados nos centros
esportivos ‘João do
 Pulo’ e ‘Zito’, nos ginásios
‘Pai João’, ‘Luiz
Caloi’, ‘Juca Moreira’,
Quadra Coberta e
Alto do Tabaú, na Piscina do
Araretama e no
CCI Vila Rica. As fichas
preenchidas serão entregues
no dia da abertura (19 de
setembro), a partir das 17
horas. Também serão aceitas
inscrições até uma hora antes
do início de cada
competição.

Pinda: Atletas da Melhor
Idade podem se

inscrever para participar
dos Jomi
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Já está tudo preparado
para o tradicional
desfile cívico em
comemoração ao Dia
da Independência, na
Avenida da Alegria do
Povo Taubateano, em
T a u b a t é . A
programação do
desfile foi definida
pela Secretaria de
Turismo e Cultura
(Setuc) e terá início às
7h30, com passagem
em revista à tropa,
seguida do
hasteamento das
bandeiras.Neste ano, o
desfile será dividido
em seis blocos,
contando com a
participação de
instituições militares,
entidades, escolas das
redes particular,
estadual e municipal.A
Setuc destaca que a
população não deve
estacionar veículos em
toda a extensão da
Avenida da Alegria do
Povo Taubateano do dia
6 para o dia 7 de
setembro. O local

seráutilizado para
acomodar os veículos
que participarão do
d e s f i l e
militar.PROGRAMAÇÃO7h30
Revista à tropa e
hasteamento das
bandeiras 7h45 -
Desfile militar Força
E x p e d i c i o n á r i a
Brasileira- CAVEX -
5º Batalhão da Polícia
Militar - Policiamento
Motorizado - Polícia
Ambiental - Polícia
Rodoviária -
Bombeiros Mirins -
Corpo Bombeiros -
Escoteiros: Grupo
Escoteiro “Amizade”
Grupo Escoteiro
“Taubaté” Grupo
Escoteiro “Aldo
Chionatto” Grupo
Escoteiro do Ar
“Aviação do Exército”.
Grupo de Escoteiros
“Kimbal O’hara” Pólo
de Desenvolvimento
de Escotismo M.
Lobato - Secretaria de
Segurança Publica da
Prefeitura de
Taubaté8h – Entidades

– APAE - Projeto
Negros de Sinhá 8h15
- Escolas das redes
particular e estadual de
ensino - Escola
Estadual Monteiro
Lobato – SESI - Senai
- Colégio Vale Do Sol
8h30 - Escolas da rede
municipal de ensino-
BAMUQ – Banda
Municipal de
Quiririm - Escola
Municipal de Ensino
Fundamental e Médio
Prof. José Ezequiel de
Souza - EMEF
DiáconoJosé Ângelo
Victal (Santa Luzia) -
Escola Municipal de
Ciências Aeronáuticas-
Projeto Integrarte
Dança - Escola
Municipal de Artes
Maestro Fêgo
Camargo 9h -
Departamento de
Esportes - Escolinha
de Voleibol - Ginástica
nas Quadras - Atletas da
Cidade - Projeto
Quadra Viva 9h45 –
e n c e r r a m e n t o
FAMUTA

Prefeitura de Taubaté
define programação do

desfile de 7 de Setembro

Prefeitura de Taubaté
realiza mostra artística

do 5º Salão da
Primavera e Vida

A Prefeitura Municipal
de Taubaté, por meio
da Secretaria de
Turismo e Cultura,
realizará de 9 a 30 de
setembro, a mostra dos
trabalhos artísticos
classificados no 5º
Salão da Primavera e
Vida. O evento teve a
primavera como tema,
por se tratar de uma das
estações mais
exuberantes do ano e
contabiliza mais de
100 obras inscritas. O
objetivo é

conscientizar a
população sobre a
preservação da
natureza, de forma que
o regulamento exigiu,
além de representar a
própria beleza da
estação, os temas
ecológicos que
preocupam os amantes
da vida e envolvem
desde o aquecimento
global à poluição e
destruição dos
recursos naturais.A
abertura do salão para
a visitação acontecerá

no dia 9 de setembro,
às 20 horas. Nos dias
posteriores, a visitação
será no período das 8
às 12 horas e das 14 às
18 horas, até o dia 30
de setembro, de
segunda à sexta-feira.
O endereço é o Centro
Cultural Municipal, na
Praça Coronel
Vitoriano, nº 1,
Centro.Informações
pelo telefone 12 3625-
5140 e pelo endereço
e l e t r ô n i c o
centrocultural@taubate.sp.gov.br.

Diante de denúncia de
uma munícipe,
proprietária de um
animal, alegando ter
sido vítima de pessoa
de má fé, que realizou
c o b r a n ç a
paraprocedimento de
castração em seu
animal e o encaminhou
ao CCZ para a cirurgia,
a prefeitura municipal
de Taubaté vem a
público esclarecer:O
Projeto Melhor
Amigo, mantido pela
prefeitura, através do
Centro de Zoonoses,
tem como objetivo
desenvolver a
c o n s c i e n t i z a ç ã o
humana com relação ao
respeito e cuidados
com os animais.As
ações do Projeto
consistem no
recolhimento das ruas
de animais em situação
de abandono; incentivo
à adoção de animais,

através da Campanha
Municipal “MiaDot”;
conscientização das
crianças da rede
municipal de ensino
sobre a Posse
Responsável, através
da Campanha “CCZ vai
a Escola” e controle de
natalidade animal,
através de ampla
campanha de
castrações, incluindo
mutirões realizados
em bairros da cidade.O
CCZ tem como
prioridade atender aos
animais abandonados
e, principalmente,
aqueles que se
encontra em estado de
sofrimento, fêmeas no
cio e filhotes, não
recolhendo animais
que possuem
“donos”.A prefeitura
alerta que todos os
serviços prestados pelo
CCZ são gratuitos, não
havendo cobrança de

nenhuma taxa ou
qualquer outro valor, a
exemplo da realização
do procedimento de
castração, que pode ser
realizado em animais
que tenham
proprietários desde
que os mesmos
residam em Taubaté e
comprovem não terem
condições de arcar
com custo do
procedimento em uma
clinica particular, para
isso, a pessoa tem que
realizar inscrição junto
ao CCZ, passar por
uma triagem, assistir a
uma palestra sobre
Posse responsável e
aguardar o
agendamento da
cirurgia.O centro de
zoonoses fica na
Estrada Amacio
Mazzaropi, s/n , no
bairro Parque do Itaim,
o telefone é o (12)
3625-5047.

Prefeitura de Taubaté alerta que
todos os serviços prestados

pelo Centro de Zoonoses
são gratuitos

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Coordenadoria
Municipal de Trânsito, vai
promover entre os dias 18
e 25 de setembro a
Semana de Educação de
Trânsito, com o tema
“Década Mundial de
Ações para a Segurança
do Trânsito – 2011/2020:
Juntos Podemos Salvar
Milhões de Vidas”.Nesta
sexta-feira, 2, foi
realizada uma reunião
preparatória para o
evento, da qual
participaram o
coordenador municipal de
Trânsito, Arnaldo
Carvalho Jr, o secretário
municipal de Esporte e
Lazer, Fábio Medeiros, o
assessor de Assuntos
Comunitários, José
Roberto Sant’anna de
Paula, o comandante da
Guarda Municipal, Luiz
Carlos Carvalho, além de
representantes de
entidades que serão
parceiras no evento,
como a Polícia Militar, a
Sanepav, a academia
Outdoor Fitness e a
equipe Pro-Bike de
Ciclismo de
Ubatuba.Durante a
reunião foram discutidos

os detalhes da Semana de
Educação de Trânsito, que
vai contar com ações
educativas, recreação,
palestras nas escolas e
blitz educacionais em
diferentes pontos da
cidade.No dia 22 de
setembro, que será o “Dia
mundial na cidade sem
meu carro”, serão
r e a l i z a d a s  d i v e r s a s
atividades, além de um
passeio ciclístico, cujas
inscrições já estão abertas
na Coordenadoria de
Trânsito. Confira a
programação:18/09 –
domingo Das 8h às 12h
Local: Praça de Eventos -
Mini cidade itinerante –
Jogos –Recreação -
Espaço para pintar e
colorir-Pintura no rosto -
Cama elástica -
Distribuição de pipoca e
algodão doce 19/09 -
segunda-feira Das 8h às
17h - Palestra educativa
nas escolas- Blitz
Educacional na Rua Hans
Stadens e Coronel
Domiciano – Centro, com
o tema “pedestre” 20/09
- terça-feira Das 8h às 17h
- Palestra educativa nas
escolas - Blitz
Educacional na Av Prof

Thomaz Galhardo x Praça
13 de Maio – Centro,
com o tema “ciclistas”
21/09 - quarta-feiraDas
8h às 17h - Palestra
educativa nas escolas -
Blitz Educacional na Av
Prof Thomaz Galhardo,
em frente ao Tubão –
Centro, com o tema
“motociclistas”22/09 -
quinta-feira Das 8h às
21h Dia Mundial na
cidade sem meu
carroLocal: escolas e
Praça de Eventos -Mini
cidade itinerante -Pintura
no rosto- passeio
ciclístico noturno, com
saída pontualmente às 20h
23/09 – sexta-feira Das
8h às 17h - Palestra
educativa nas escolas -
Blitz Educacional na Av
Iperoig – Centro, com o
tema “motoristas”  24/09
– sábadoDas 8h às 14h
Local: Bairro Jardim
Ubatuba -Mini cidade
itinerante-Jogos –
Recreação -Espaço para
pintar e colorir 25/09 –
domingo Das 8h às 14h
Local: Bairro
Ipiranguinha -Mini cidade
itinerante –Jogos -
Recreação -Espaço para
pintar e colorir

Ubatuba se prepara para
a Semana de Educação

de Trânsito

Neste mês, o programa
Cultura é Currículo, da
Secretaria de Estado da
Educação, vai levar
3.440 estudantes da rede
estadual da região de São
José dos Campos a 231
roteiros culturais. A
iniciativa possibilita que
alunos de escolas
estaduais assistam
gratuitamente a
espetáculos de teatro e
dança do projeto Escola
em Cena e participem de
visitas monitoradas a
instituições culturais do
projeto Lugares de
Aprender.Ao todo, 440

estudantes vão assistir a
22 espetáculos de teatro
e dança, sendo 12 da
Diretoria Regional de
Ensino de São
 José dos Campos e 10
de Taubaté. Outros
 3.000 alunos serão
b e n e f i c i a d o s
 com 209 visitas do
projeto Lugares de
Aprender, sendo
88 da região de Taubaté,
86 de Pindamonhangaba,
24 de São José dos
Campos e 11 de
C a r a g u a t a t u b a . A
programação começou,
quinta-feira, dia 1º.

Entre os destinos estão
o Museu Histórico,
Folclórico e
Pedagógico Monteiro
Lobato e o Museu do
Folclore de São José dos
Campos.Ao longo do
mês de setembro
163.080 estudantes
participarão de 4.077
roteiros culturais em
todo o Estado. O
transporte e a
alimentação dos alunos
são custeados pela
Secretaria e, neste mês,
somam um investimento
de cerca de R$ 3,5
milhões.

Crianças da Rede
Pública de Ensino

participam de eventos
culturais gratuitos

No dia 4 de setembro,
acontece em Caçapava a
XXXV Corrida Duque de
Caxias, uma realização da
12ª Brigada de Infantaria
Leve Aeromóvel de
Caçapava, com apoio da
Prefeitura, por meio da
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer. A
corrida tem a organização
técnica da Avatar Sports.
O início será às 8h30,
com largada programada
da Praça da Bandeira ao

som de tiro de
canhão.Serão realizados
dois percursos, de 5 e 10
quilômetros e uma
caminhada de 5
quilômetros. De acordo
com a expectativa dos
organizadores, estão
sendo esperados cerca de
1500 participantes.Além
da corrida haverá na Praça
da Bandeira uma
exposição do Exército em
menção à Semana da
Pátria. Haverá também a

apresentação da Banda de
Música do 6º BIL.Os
corredores e os
participantes da
caminhada já inscritos
poderão retirar seu kit na
Praça da Bandeira, neste
sábado, 3 de
 setembro, das 10h às 17h
e no domingo,
antes da corrida, das 7h às
8h. O kit é composto por
camiseta, número do
competidor e chip para a
corrida.

Prefeitura de Caçapava
apoia XXXV Corrida

Duque de Caxias


