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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.

Companhias de limpeza
urbanas de sete cidades
separaram e pesaram o lixo
recolhido em um
quilômetro de praia em um
único dia do fim de
semana.Verão, férias, o azul
do mar. Qual é a primeira
coisa que vem à cabeça
quando se vê uma praia
linda? A) Que vontade de
mergulhar! B) Como é bom
ser brasileiro e ter mais de 8
mil quilômetros de litoral C)
Quero mais é estragar tudo
isso e encher a areia de
lixo Por incrível que pareça,
milhares e milhares de
pessoas Brasil afora andam
escolhendo a letra C. A
turista portuguesa Aurélia
Martins sobe nas tamancas:
“Acho que é uma vergonha
para o Brasil, uma vergonha
para Salvador e é um
atentado à natureza”. Atrás
da pilha de lixo existe uma
praia. É a famosa Praia de
Boa Viagem, no Recife. Em
Fortaleza, o problema é o
mesmo da capital
pernambucana. O calor da
capital cearense dá uma pista
sobre o tipo de lixo que é
mais produzido: 70% são
cocos que, depois de
consumidos, vão parar na
areia da praia. ”Eu me revolto
com a própria população que
não colabora. Em vez de
pegar o lixo e colocar dentro
da cesta, joga no chão, na
frente da gente mesmo”,
reclama o gari José Marques
da Silva. A pedido do
Fantástico, as companhias de
limpeza urbanas de sete
cidades separaram e
pesaram o lixo recolhido em
um trecho de um quilômetro

de praia em um único dia de
fim de semana. A campeã foi
Salvador: os lixeiros
recolheram 7,5 toneladas em
Piatã. Em segundo, ficou
Fortaleza, mais de seis
toneladas na Praia do Futuro.
Só de cascas de coco foram
quase cinco toneladas. ”A
imagem da praia em um dia
de segunda-feira é horrível, é
um deserto, parece um aterro
sanitário. Muito lixo e muita
casca de caranguejo, os
próprios barraqueiros não
zelam pelo ambiente”,
lamenta o fiscal de limpeza
Manuel Bomfim Alves. Em
terceiro lugar ficou Guarujá.
Foram cinco toneladas de
lixo em Pitangueiras. Em
quarto, Recife, na Praia de
Boa Viagem, com pouco
mais de duas toneladas,
seguida por Natal, com uma
tonelada na praia de
Redinha. É tanto lixo que o
ambientalista Adriano Artoni
chega a retirar sozinho 300
quilos nos fins de semana das
praias do Recife. “Eu tenho
um pequeno museu, que tem
dentadura, fogão, geladeira,
capacete, ossos humanos.
Tudo o que e recolhido nos
rios e nos mares”, conta o
ambientalista. Só de sofás,
Adriano já recolheu 85. Duas
cidades das regiões Sudeste
e Sul se saíram um pouco
melhor. A Praia de
Canasvieiras é uma das mais
movimentadas de
Florianópolis. Tem pouco
mais do que dois quilômetros
de extensão e, ao longo de
toda a faixa de areia, há
lixeiras a cada 20, 30 metros.
Quer dizer: o banhista não
tem desculpa para deixar

sujeira na areia. Coincidência
ou não, fato é que
Florianópolis teve o melhor
resultado no teste do lixo do
Fantástico. No quilômetro de
praia pesquisado, os garis
recolheram apenas 125
quilos nas areias. No Rio de
Janeiro, a praia pesquisada
foi Copacabana. A
quantidade recolhida foi 870
quilos. O que muita gente não
se dá conta é que sujeira atrai
sujeira. O lixo deixado pelos
banhistas atrai ratos e
pombos. Isso para não falar
nos animais de estimação,
que não deveriam vir à
praia. ”As pessoas não
cumprem a legislação,
principalmente cedo, e
trazem os animais para cá”,
destaca a secretária de meio
ambiente do Rio de Janeiro
Vera Lúcia de Oliveira. Diego
Costa é veterinário. Mas ele
não quer nem saber:
“Cachorro não pode passar
muita doença porque meu
cachorro é vacinado. Sabia
que é proibido”. ”Seria fácil
trazer saco, acumular o que
consome na praia e levar até
um container. A cidade ia
agradecer muito”, sugere o
diretor da Comlurb Luiz
Guilherme Gomes. Some-se
a isso tudo o velho problema
das águas poluídas pela falta
de tratamento, e o resultado
é que banho de mar em
algumas cidades brasileiras
pode ser uma roubada: das
praias pesquisadas em
Florianópolis e Rio de
Janeiro, o banho de mar só é
liberado com restrições. Nas
outras cidades, os trechos
visitados pelo Fantástico
estão liberados.

Lixo e poluição tomam conta de

praias no litoral brasileiro
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Os estagiários da

Prefeitura Municipal da

Estância Turística de

Tremembé marcaram

presença na Câmara

Municipal da cidade na

última sexta-feira, dia 4,

participando do

Treinamento oferecido

pelo CIEE (Centro de

Integração Empresa-

Escola). O encontro que

aconteceu em dois

períodos, das 9h às 12h

e das 14h às 17h, reuniu

aproximadamente 60

estagiários que cursam o

ensino médio ou

f a c u l d a d e . A

capacitadora do CIEE e

palestrante do encontro,

Adriana Farcas, abordou

o tema “Postura

Profissional”, fazendo os

p a r t i c i p a n t e s

c o m p a r t i l h a r e m

conhecimentos e

experiências. Ela

também explicou

aspectos relacionados

aos perfis que as

empresas esperam de

seus colaboradores, os

valores que precisam ser

cultivados no trabalho, a

importância da

comunicação, questões

éticas, a identificação e

escolha de um traje

 adequado para

 o cultivo de uma boa

imagem profissional,

entre outros.A palestrante

afirmou que a intenção

do treinamento foi trazer

informações para a

prática do estágio. “É

natural momentos de

insegurança no inicio da

vida profissional. Por

isso trazemos

informações, para

entender o dia a dia no

trabalho e tirar as dúvidas

que surgem”, explica

A d r i a n a . N o v o s

treinamentos do CIEE

estão previstos para

2011.  Os estagiários que

estiverem com dúvidas a

respeito de suas funções

e obrigações na

Prefeitura Municipal,

podem entrar em

 contato com o

CIEE pelo telefone (12)

3631-1708 (CIEE

Taubaté) ou com a

Secretaria de

Administração (3607-

1009).

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da secretaria
municipal de Turismo e
Cultura, lançou, nesta
semana, o projeto
“Benvenutti a Quiririm”,
com apresentações
artísticas nos restaurantes
do Distrito aos domingos
e feriados. O objetivo do
projeto é incrementar o
desenvolvimento da
cultura italiana e do
turismo, aproveitando
suas potencialidades e
fortalecendo a estrutura
turística de Quiririm.
Além de desenvolver
atividades nas ruas e
praças da colônia aos
finais de semana e
feriados, com
apresentação de grupos
de dança e teatro, deverão
também ser criadas
visitações as fazendas
onde poderão ser

oferecidos regalos e
comidas tópicas dos
italianos, além de
recepção com pessoas em
trajes e danças típicas. O
projeto prevê ainda a
Criação e Implementação
da Rota dos Imigrantes
com uma pesquisa e
resgate da história dos
primeiros italianos que
chegaram à região,
visando recompor o
trajeto efetuado até sua
chegada a Quiririm. Pelo
caminho serão
localizados os principais
pontos turísticos que
poderão ser adotados
como marcos dessa
caminhada até a chegada
ao Museu da Imigração,
que conta a história das
famílias que foram as
responsáveis pela
colonização do local. No
caminho serão incluídas

as fazendas, capelas e
demais atrativos da
localidade. Em um
segundo momento serão
trabalhadas as Tradições
da Colônia com
formatação de roteiro
incluindo os principais
restaurantes, o mirante, a
Capela Centenária e o
Museu da Imigração e da
Agricultura. Serão
também resgatadas as
Festas de Santa Lucia e da
Colheita do Arroz. Outra
importante ação é a
preservação e melhoria da
tradicional Festa
 Italiana e do Festival de
Marchinhas De acordo
com o prefeito
Roberto Peixoto, a
indústria do turismo é a
que mais gera emprego no
mundo e, por isso, deve
ser estimulada e
fortalecida.

Prefeitura Taubaté lança
projeto Benvenutti a

Quiririm para fortalecer
turismo na região

Estagiários da
Prefeitura de Tremembé

participam de treinamento


