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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.

Além do balanço, foi
lançada também uma
campanha inédita de
mídia para mobilizar
gestores, entidades,
parceiros e a população,
incluindo a distribuição
de 1,1 milhão de
m o s q u i t e i r o s
impregnados com
inseticida.O número de
casos de malária da
Amazônia Legal caiu 31%
nos primeiros seis meses
deste ano em relação ao
mesmo período de 2010.
Entre janeiro e junho de
2011, as notificações
somaram 115.708, contra
168.397 no mesmo
período de 2010. Já as
internações tiveram
redução de 20%,
passando de 2.544 para
2.030. Os dados constam
no balanço
epidemiológico do
Ministério da Saúde,
divulgado nesta segunda-
feira (05). A região
concentra 99% dos casos
registrados no país.”Os
dados positivos são o
resultado de uma ação
integrada, que inclui a
intensificação de ações
de rotina para diagnóstico
precoce e tratamento
oportuno de pacientes”,
afirmou o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha.
Para ele, os números
refletem o empenho dos
gestores federais,
estaduais e municipais no
controle da doença.Além
do balanço, também está
sendo lançada nesta
segunda-feira uma
campanha inédita de mídia
para mobilizar gestores,
entidades, parceiros e a
população, que conta com
a distribuição de 1,1
milhão de mosquiteiros
impregnados com
inseticida de longa
duração. (confira texto
sobre a ação).A
diminuição do número de
casos foi verificada em
todos os estados da
Amazônia Legal. No Acre,
foi de 45%, no Amapá
19%, Amazonas 41%,
Maranhão 39%, Mato
Grosso 27%, Rondônia
36%, Roraima 29%,
Tocantins 30% e Pará
21%.  O número de
i n f e c ç õ e s
p e l o  P l a s m o d i u m
falc iparum  passaram
26.917 para 13.464.
O falciparum é um dos
três protozoários do
gênero Plasmodium que
causam a malária na
região, provocando a
forma grave da doença.
Com relação aos óbitos
pela doença, houve um
aumento em 2010 (72),
em relação a 2009
(69).”Não estamos
felizes, estamos animados
porque vencemos mais
uma batalha e
conseguimos a
diminuição dos casos de

malária. Agora, vamos agir
antecipadamente, já
mapeamos quais são os
municípios prioritários e
a ideia é intensificarmos
o trabalho nessas áreas”,
enfatizou o
Ministro.Campanha -
Além do balanço, também
está sendo lançada nesta
segunda-feira uma
campanha inédita de mídia
para mobilizar gestores,
entidades, parceiros e a
população. A campanha é
direcionada a 47
municípios nos estados
da Região Amazônica
(AM, AC, AP, PA, RO e
RR).A Mobilização
contra malária será
divididaem três etapas:
aprimeira será marcada
pelo estímulo ao uso
correto dos
mosquiteiros/cortinados.
Essa fase é preparatória
para a distribuição de 1,1
milhão de mosquiteiros
impregnados com
inseticida de longa
duração.A segunda etapa
consistirá em
conscientizar a população
sobre a importância do
diagnóstico precoce da
doença. O estágio final
vai relembrar os pontos
anteriores e incentivar a
realização do tratamento
completo, que varia de
três a sete dias,
dependendo do agente
etiológico.  Alguns dos
materiais que compõem a
campanha são
calendários, gibis, DVDs,
jornais, folders, outdoors,
mensagens de
áudio, sites e anúncios
para televisão e rádio.O
secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério
da Saúde, Jarbas Barbosa,
considera de fundamental
importância a
c o n s c i e n t i z a ç ã o
dapopulação na adoção de
medidas de preventivas
que levem à redução da
doença. Segundo ele, o
êxito de qualquer
campanha depende do
engajamento de todos:
gestores, agentes de
saúde e entidades
parceiras. Em todas as
etapas da ação, os agentes
da Estratégia Saúde da
Família e de endemias
vão orientar a população
com base nos materiais da
campanha. Aação poderá
ser acompanhada pelo site
d o
projetowww.mobilizacaocontramalaria.com.br,
em quatro idiomas:
português, inglês,
espanhol e
francês.Parceria - A
campanha Mobilização
contra malária integra
o  P r o j e t o p a r a
Prevenção e Controle da
Malária na Amazônia
Brasileira,  iniciativa
patrocinada pelo Fundo
Global de Luta contra
Aids, Tuberculose e
Malária. A ação é

realizada pela Fundação
de Medicina Tropical
Doutor Heitor Vieira
Dourado (FMT-HVD) e
pela Fundação Faculdade
de Medicina da
Universidade de São
Paulo (FFM/USP), por
meio da UnidadeTécnica
(UT) e do Ministério da
Saúde.Os principais
objetivos do projeto são:
apoiar os municípios no
controle da malária;
aumentar os pontos para
diagnóstico da doença;
distribuir mosquiteiros;
aumentar o envolvimento
das comunidades em
regiões de risco; e
estimular o trabalho
conjunto com os países
vizinhos.No mundo,
atualmente, cerca de 243
milhões de casos de
malária e 863 mil óbitos
são registrados por ano,
de acordo com dados da
Organização Mundial da
Saúde (OMS). As regiões
mais afetadas são África,
América do Sul e Ásia.
No Brasil, 49 milhões de
pessoas vivem em áreas
de risco.Sobre a
Malária - É uma doença
infecciosa aguda, causada
por protozoários parasitas
do gênero Plasmodium. A
transmissão ocorre por
meio da picada da fêmea
do mosquito do
gênero Anopheles, que se
infecta ao sugar o sangue
de uma pessoa doente.Os
criadouros preferenciais
do mosquito transmissor
da malária são os
igarapés, por suas
características: água
limpa, sombreada e
parada. Em humanos, se
não for tratada, a malária
pode evoluir rapidamente
para a forma grave e levar
a óbito. Entre os
sintomas, os mais
comuns são dor de
cabeça, dor no corpo,
fraqueza, febre alta e
calafrios. O período de
incubação varia de oito a
17 dias, podendo,
entretanto, chegar a vários
meses, em condições
especiais.A malária tem
cura e o tratamento é
eficaz, simples e gratuito.
Ainda não existe uma
vacina disponível contra a
doença. Contudo,
algumas medidas de
proteção individual contra
picadas de insetos devem
ser utilizadas,
p r i n c i p a l m e n t e
nas áreas de risco. O uso
de mosquiteiro
impregnado com
inseticida; o
 uso de telas nas portas e
janelas; o uso de
repelente e, ainda, evitar
locais de banho em
horários de maior
atividade do mosquito -
manhã e final da tarde –
são exemplos de medidas
que devem ser adotadas
para evitar a transmissão.

Ações reduzem em
31% o número de casos

de Malária

Trio de irmãos e ‘filho/
sobrinho’ mostra ao
saxofone, flauta, fagote,
clarineta e piano obras
de gênios brasileiros
que poderiam ser
chamados tanto de
eruditos como de
populares, como
Ernesto Nazareth,
Chiquinha Gonzaga,
Carlos Gomes e
outros.Era uma vez uma
música que até poderia
ter sido rotulada de
“MPEB”: “Música
Popular Erudita
Brasileira”.Estamos
falando, mais
precisamente, do final
do século 19 e início do
século 20, quando
compositores como
Chiquinha Gonzaga,

Ernesto Nazareth e
Carlos Gomes
produziam uma música
tão sofisticada e, ao
mesmo tempo – por
incrível que pareça –,
tão popularmente
brasileira, que suas
obras caberiam,
sossegadamente, do
cabaré mais
popular à sala de
concerto mais
refinada.Quem quiser
c o n h e c e r
com mais profundidade
essa riqueza musical que
um dia foi nossa não
pode perder o concerto
com o grupo
instrumental “Trio
Corilow”, que vai se
apresentar dia 17 de
setembro, sábado, às

19h, no Museu
Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, em
Pindaminhagaba. Com
patrocínio da
LyondellBasell.Feito
em família, o grupo é
formado pelos irmãos
Flávio Corilow (flauta e
sax alto) e Ivan Corilow
(fagote e piano), além
de Vinícius Corilow
(Clarineta e Sax
Tenor).No repertório,
gente menos conhecida,
mas não menos
interessante, como
Patápio Silva e Alberto
Nepomuceno, além de
compositores mais
conhecidos, como
Chiquinha Gonzaga e
Ernesto Nazareth.

Trio instrumental mostra
‘MPEB (Música Popular
Erudita Brasileira)’ em

Pindamonhangaba

A Câmara Municipal de
Taubaté aprovou três
requerimentos (nº
1.275, nº 1.276,
nº1.277) de autoria do
vereador Chico Saad, os
quais solicitam
melhorias aos bairros:
Marlene Miranda,
Gurilândia e Chácaras
Flóridas. Segundo Saad
nos três casos os
moradores dos bairros o
procuraram e fizeram
suas reivindicações. “Eu
acredito que o prefeito
Roberto Peixoto irá
atender as solicitações

das comunidades, pois
ele tem todo interesse
em dar continuidade aos
bons trabalhos que já
está realizando em
vários bairros de
Taubaté”, disse
 Saad.No bairro
Marlene Miranda
Saad solicitou a
realização de um
mutirão de limpeza,
poda em árvores e
também que se tomem
medidas enérgicas
contra as pessoas que
não cuidam de seus
terrenos. No bairro

Gurilândia Saad
solicitou melhorias nas
sinalizações de trânsito
vertical e horizontal da
Av. Cinderela e no bairro
Chácaras Flórida, Saad
solicitou reforma geral
na Quadra de Esportes
localizada na Rua das
Rosas. “A quadra está
sem traves, é preciso
instalar alambrados,
fazer as pinturas oficiais
para a realização de
jogos e também é
preciso melhorar a
iluminação no local”,
disse Saad.

Chico Saad solicita
melhorias para: Marlene

Miranda Gurilândia e
Chácaras Flóridas

A Câmara de Taubaté
promove até o dia 19,
exposição de histórias
em quadrinhos com o
delegado cultural da
Academia Valeparaibana
de Letras e Artes, Jorge
Hata.A exposição conta
com cerca de 300
revistas de diversos
personagens nacionais e
internacionais. Segundo
Hata, é importante
entender as mensagens

que estão implícitas nos
desenhos e diálogos.
“Poucos param para
analisar que todo o
existencialismo está
presente nos
quadrinhos, temas como
bullying, meio ambiente
e política. É preciso
interpretar isso.”O
colecionador, que
iniciou se acervo em
1966, diz que a
exposição faz parte de

um projeto pedagógico
que tem a finalidade de
promover o interesse
pela leitura, cultivar a
i m a g i n a ç ã o ,
 despertar o senso
crítico e desenvolver a
arte de pensar.A
exposição está
localizada no Espaço
Cultural Georgina de
Albuquerque, na
Câmara, é gratuita e livre
para todos os públicos.

Câmara de Taubaté
recebe exposição de

quadrinhos nacionais e
internacionais

O Senac Taubaté está com
inscrições abertas para o
curso Básico em
Marketing. Os participantes
irão aprender a aplicar as
técnicas de marketing
através da
análise do ambiente
mercadológico e do
desenvolvimento do
composto de marketing

(produto, canais de
distribuição, preço e
comunicação) para
contribuir nas
decisões que envolvam o
ciclo de vida de
 produtos/ serviços no
mercado competitivo
atual.Os interessados em
obter mais informações
sobre o curso e efetuar a

inscrição podem entrar em
contato com o Senac
Taubaté pelo telefone (12)
2 1 2 5 - 6 0 9 9 . S e r v i ç o :
Data: 6/9 a 1/11, terças-
feirasHorário: 19 às 22
horasCarga Horária: 24
horasSenac Taubaté: Rua
Nelson Freire Campello,
202 – Jardim Eulália.
Telefone (12) 2125-6099

Senac Taubaté oferece curso na área de
Marketing
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Mais uma atração para
quem vier a Campos do
Jordão no final de semana
de 16 a 18 de setembro é
conferir os modelos,
cores e acessórios dos
Fordinhos que marcaram
presença no 30º Passeio
de Primavera.O Passeio
terá início na Rodovia
Ayrton Senna (SP-70)
rumo a Campos do
Jordão, reunindo
antigomobilistas e
amantes de carros
clássicos para esse
tradicional evento que
abre a estação das flores
na cidade.O encontro
reunirá modelos do
Fordinho A de 1928 a
1931, fabricados pela
marca que resgata um
pouco da história da
montadora e também dos
automóveis em todo o
mundo. E os que
possuírem esses modelos
poderão participar das
provas de habilidade na

Rua Djalma Forjaz, uma
das ruas mais badaladas do
inverno de Campos do
Jordão. Onde também
ficarão expostos os
carros para a
contemplação do
público.No sábado a noite
haverá a premiação dos
campeões das provas num
Jantar de
C o n f r a t e r n i z a ç ã o ,
antecedendo o regresso
para o destino de volta que
acontecerá no
domingo.30º Passeio de
Primavera não se
restringe a apenas ao
Clube dos Fordinhos mas
aos demais Clubes de
outras marcas e modelos
de veículos antigos.O
Clube do Fordinho é o
clube mais tradicional
dos amantes de carros
clássicos, com quase
quatro décadas de
existências, que neste
evento recebe para
confraternização amigos

e amantes de outros
modelos antigos que
fizeram a história do
a u t o m o b i l i s m o . O
Fordinho A, foi lançado
em dezembro de 1927,
mas a sua produção só
começaria semanas
depois, porém o
 veículo que veio para
substituir o Ford T
ganhou avanços como um
chassi mais avançado,
com um motor de 4
cilindros, uma nova
transmissão e um sistema
elétrico inusitado, bem
como freio nas quatro
rodas, amortecedores e
limpadores de pára-
brisas.  Edsel, filho de
Henry Ford foi incumbido
de desenhar o carro, que
foi fabricado até 1932,
com marca de 5 milhões
de unidades vendidas até
o ano 1931.Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(11) 4330-5509

Fordinho sobem a serra
até o dia 18

No fim de semana 16 a 18
de setembro, o Cineclube
Araucária traz ao Espaço
Cultural Dr. Além mais
três sessões de cinema
com os filmes Cisne
Negro, Chega de Saudade
e A Era do Gelo 2.O
projeto, em parceria com
a Secretaria Municipal de
Cultura,  visa devolver a
principal função do
Espaço Cultural como
sala de exibição de filmes
em Campos do Jordão,
vem proporcionando uma
opção de lazer para as
famílias da cidade
trazendo títulos de grande
sucesso da Sétima Arte,
na atualidade.Na sexta-
feira (16/09), o filme a
ser exibido será O Cisne
Negro (Estados Unidos -
2010), que rendeu a atriz
Natalie Portman o Oscar
2011, como Melhor
Atriz, no elenco nomes
como Mila Kunis,
Winona Ryder, Vicent
Kassel, Bárbara Hershey
e Benjamin Millepied,
sob direção de Daren
Aronofsky. Nina é uma
dedicada bailarina de uma
companhia de Nova
Iorque, com a saída da

bailarina principal, o
diretor artístico Thomas
Leroy decide substituí-la
dando o papel principal do
espetáculo Lago dos
Cisnes à Nina, porém com
a chegada da novata Lilly
torna-se uma ameaça. Já
que Nina possui a
delicadeza do Cisne
Branco, Lilly possui a
sensualidade e a força do
Cisne Negro. As duas
acabam envolvidas numa
amizade conflituosa, que
atingi o psicológico de
Nina, levando a conhecer
o lado sombrio de seus
pensamentos. O filme
será exibido às 19h 30,
com duração de 108
minutos e classificação
16 anos.O sábado, mais
um filme nacional será
apresentado ao público:
Chega de Saudade (Brasil
- 2008). No elenco nomes
como Maria Flor, Betty
Faria, Tonia Carrero,
Paulo Vilhena, Stephan
Nercessian, Cássia Kiss,
interpretam personagens
que circulam por um salão
de dança em São Paulo,
onde trazem suas
histórias e vivem seus
conflitos até o último par

deixar a pista. O filme será
exibido às 19h 30, com
duração de 92 minutos e
classificação 12
anos.Fechando a agenda
dessa seleção, A Era do
Gelo 2 (Estados Unidos -
2006), do brasileiro
Carlos Saldanha, que
conta mais uma aventura
do trio formado pelos
mamute Manfred, o tigre
dente-sabre Diego e o
bicho-preguiça Sid. Só
que agora sua missão é
alertar os demais
moradores da Terra sobre
o degelo e, que uma
inundação pode acabar o
vale aonde mora e
buscarem um novo local
para habitar. O filme será
exibido às 15h, com
duração de 91 minutos e
classificação livre.As
sessões têm entrada
franca, os ingressos
podem ser retirados no
dia de cada sessão, a partir
das 14h. O Espaço
Cultural Dr. Além fica na
Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 – Abernéssia, com
capacidade para 250
p e s s o a s . M a i s
informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

Mais 3 filmes serão
exibidos no Espaço

Cultural

Acompanhado dos
vereadores Chico Saad e
Carlos Peixoto
(PMDB), o prefeito de
Taubaté, engenheiro
Roberto Peixoto,
recebeu na manhã desta
segunda-feira, dia 05,
lideranças comunitárias
em mais uma audiência
de trabalho na sede do
Palácio Bom
Conselho.Dentre os
líderes comunitários
presentes, compareceu
Ivan Antunes, presidente
da Associação de
Moradores do Bairro da
Santa Fé, que destacou a
atuação do prefeito

Roberto Peixoto no
desenvolvimento da
cidade em todos os
setores administrativos.
“É notório o bom
trabalho que o
nosso prefeito Peixoto
vem executando.
 É triste ver
outras lideranças, que
deveriam somar
esforços para o bem da
cidade, trabalharem
contra a nossa
população. Taubaté
tornou-se Capital
Nacional da Literatura
Infantil e os verdadeiros
taubateanos tem orgulho
em residir aqui”,

salienta ainda o
presidente da
Associação de
Moradores do bairro da
Santa Fé, Ivan
Antunes.Para o prefeito
Peixoto, a participação
dos vereadores
 é muito salutar nestes
encontros com as
lideranças de bairro,
“entendemos que a
união de todos os
poderes legalmente
constituídos fortalece
ainda mais as nossas
ações em prol das
comunidades”, ressalta
ainda o Chefe do
Executivo Taubateano.

Peixoto recebe
lideranças comunitárias
na sede do Palácio Bom

Conselho

Um reservatório de água
está sendo construído na
piscina do ginásio do
Araretama pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras e Serviços. O
reservatório de água no
Araretama é um projeto
que vai se estender por
outros ginásios da
cidade.Com esta obra,
cerca de 7 mil litros de
água serão
economizados a cada
dois dias. “Nós temos o
filtro que trata a água da
piscina, porém quando a
água é tratada, perdem-
se muitos litros”,
contou o diretor de
Obras e Serviços, Elias
Cronemberger. “Com
este reservatório, toda a
água que seria perdida
pelo tratamento no filtro
será reutilizada,
contribuindo assim
contra o desperdício”,

frisou o diretor.Estima-
se que 84 mil litros de
água serão
economizados por mês,
apenas com a criação do
reservatório no ginásio
do Araretama. O
objetivo do reservatório
é captar a água e
reutilizá-la para os usos
futuros. Ainda de acordo
com o diretor de Obras,
o estado químico da água
não muda, podendo
então, ser
reaproveitada.Além do
projeto de economia de
água de piscinas de
ginásios esportivos da
cidade, a Prefeitura já
trabalha em outros
projetos de preservação
do meio ambiente, em
conjunto com a
Secretaria de Governo,
como os
desassoreamentos dos
rios e córregos,
conservação de áreas de
preservação permanente

(APP), reciclagem,
reaproveitamento da
água de chuvas no DSM
e outros.Para o prefeito
João Ribeiro, as ações
em prol do meio
ambiente da cidade só
são feitas mediante a
contribuição da própria
população. “É sempre
importante que o
munícipe nos ajude a
manter a cidade
 limpa, saudável e de
bem com o meio
ambiente. Estas ações
de economia de água e
limpeza constante na
cidade são os nossos
deveres para contribuir
com o Planeta”,
destacou João
Ribeiro.Após as obras
no Araretama, a
Secretaria de Obras e
Serviços espera dar
início ao projeto de
criação do reservatório
no ginásio do João do
Pulo.

Pinda trabalha contra o
desperdício de água

Qual a real importância do
inglês no mercado de
trabalho? Essa é uma
pergunta que muita gente
se faz. Mas, na realidade,
ela deveria já ter perdido
completamente seu
direito de existir.De
acordo com os
professores de inglês, a
língua é fundamental para
conquistar uma carreira
profissional de sucesso.
“Mesmo que digam para
você que espanhol é bom,
mandarim é uma
excelente opção para o
futuro. Esqueça tudo isso.
Sem saber falar inglês
fluentemente lhe será
c o m p l e t a m e n t e
impossível conseguir uma
colocação numa grande
empresa. Espanhol e
quaisquer outras línguas
que você quiser aprender
servirão como
diferenciais para sua
contratação. Mas se não
saber inglês, nada feito,”

explica Myrna
Gouveia.Para a diretora
executiva do CCAA,
Eliane Estéfano, o inglês
é a língua chave para o
mundo dos negócios.
“Chineses e Latino-
Americanos devem falar
espanhol ou mandarim?
Claro que não. Mesmo
essas sendo suas línguas
maternas, eles necessitam
do inglês para poder
chegar “onde o dinheiro
está”, diz Eliane.Segundo
os especialistas, quanto
mais idiomas você falar
fluentemente, mais
importante e mais longe
você evoluirá em sua vida
profissional. Assim,
torna-se muito simples
entender a importância do
domínio do inglês diante
das exigências cada vez
maiores de qualificação
na disputa de vagas de
emprego.”Mesmo em
empresas onde raramente
você usará o inglês em

suas atividades
corriqueiras, o domínio
do idioma lhe garantirá o
devido destaque na hora de
uma promoção ou de uma
colocação num posto
melhor ou numa vaga para
uma cidade que deseje”,
comenta a coordenadora
do CCAA.Segundo ela, no
mercado de trabalho, o
inglês é tão básico como
saber ler e escrever ou
saber operar um
computador com os
softwares básicos para
escritório.Assim, como
em todos os outros pré-
requisitos, o domínio do
inglês deve ser buscado
desde cedo. De
preferência começar na
infância. Desta forma, ao
chegar a idade de encarar
a busca pelo primeiro
emprego, o jovem já terá
o domínio completo e
será capaz de “sentir” o
inglês como se fosse sua
língua materna.

Professores alertam para
a importância do inglês
no mercado de trabalho

Monteiro Lobato vivem no
último domingo o
encerramento da II Festival
de Literatura Infantil. O
evento presta uma
homenagem ao maior
escritor brasileiro, e que
denomina a cidade: Monteiro
Lobato. O encontro visa

incentivar a leitura e manter
acesa a cultura no município,
atraindo um público
formado, principalmente
pelas crianças do
município.As escolas do
município tiveram
participação, levando seus
alunos aos estandes de livro.

A cidade, não possuiu
nenhuma livraria, e o
festival representou uma boa
oportunidade para alunos
que nunca tiveram
 antes um contato com os
livros de Lobato.
Também estiveram
presentes atores
personificando os
personagens criados pelo
escritor.No encerramento,
com a presentação de
vários  vários escritores
populares, o II Festival de
Literatura recebeu um
convidado especial: o cantor
e compositor Gabriel
Pensador, que também é
escritor e autor de vários
livros.

Monteiro Lobato recebeu Gabriel
Pensador no encerramento do II

Festival de Literatura


