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O Presidente da Câmara
de Pindamonhangaba
ganhou uma nova
atribuição com a
aprovação, durante os
trabalhos da 43ª sessão
ordinária, do Projeto de
Resolução nº 15/2011,
de autoria da Mesa
Diretora da Casa. O
plenário deliberou por 9
votos a 1 que o artigo 33º
do Regimento Interno da
Câmara passe a ter a
seguinte redação: “ O
Presidente poderá fazer
parte de qualquer
Comissão, sem nenhuma
ressalva”. O único voto
contrário foi do vereador
Dr. Jair Roma (PPS). A
justificativa apresentada
pela Mesa para a
alteração proposta é que
o “número de Comissões
Especiais de Inquérito
(CEI) aumentou
consideravelmente nos
últimos meses”. Com
essa modificação, o atual
Presidente da Câmara,
vereador Ricardo Piorino
(PDT) poderá participar
das comissões sem
n e n h u m a
restrição.Semana dos
Profissionais de Beleza
A Ordem do Dia da
sessão ordinária contou
com 4 Projetos de Lei
sendo que 3 foram
analisados e votados e
um foi retirado pelo
autor.O Projeto de Lei n°
176/2011, do vereador
Alexandre Faria (PT), que
“Institui a Semana
Municipal do
Cabeleireiro e dos
Profissionais da Beleza,
a ser comemorada na
semana que contiver o dia
03 de novembro” foi
aprovado por 10 a zero
pelo plenário. Pelo artigo
2°, no evento proposto
serão realizados
atividades, ações e
seminários com os
referidos profissionais,
contando com a interação
da população.O vereador
Alexandre Faria
justificou que “os
profissionais da beleza,
em especial os
c a b e l e i r e i r o s ,
desempenham uma
atividade de fundamental
importância na sociedade
moderna, através de seus
serviços promovem a
autoestima das pessoas,
valorizando o ser humano
nas relações pessoais e

especialmente nos ritos e
eventos da vida social
humana”. Ele concluiu
afirmando que “este
Projeto de Lei visa o
reconhecimento desta
nobre atividade
profissional que ao longo
dos anos tem criado
verdadeiras obras por
mãos sensíveis e
talentosas, tudo em nome
da beleza, do bem estar e
do aumento da auto-
estima das pessoas na
construção da saúde e
harmonia entre corpo,
alma e
espírito”.Alteração de
Lei Na sequência, os
vereadores analisaram e
aprovaram – por
unanimidade – o Projeto
de Lei n° 179/2011, do
Poder Executivo, que
“Altera dispositivos da
Lei Municipal n° 4.794,
de 06 de maio de 2008”.
Desta forma, o artigo 2º
da referida Lei diz que
“estarão isentos desta
cobrança os veículos
automotivos das Polícias
Civil, Militar, Federal,
Bombeiros; veículos
oficiais de propriedade
dos órgãos públicos
municipais,estaduais e
federais, mediante
cadastro da placa;
veículos, independente
de categoria, licenciados
no município;
automóveis para uso
passageiros, previamente
cadastrados, pertecentes
às pessoas residentes em
outras cidades que
trabalhem de forma
permanente no município
ou estudem nesta cidade,
ônibus das empresas
contratadas pelas
sociedades empresariais
estabelecidas no
município para transporte
de seus empregados,
previamente cadastrados
e autorizados; vans de
transporte de estudantes
que residam ou estudem
no Município;
previamente cadastrados
e autorizados, entre
outros. No documento
enviado ao Legislativo, o
prefeito disse que “o
projeto visa a
alteração da
cobrança do serviço de
conservação e
manutenção de vias
públicas, dos automóveis,
camionetas, utilitários,
veículos de carga e de

transportes coletivos de
passageiros no trânsito
d e
Pindamonhangaba”Crédito
A d i c i o n a l
SuplementarPosteriormente,
o plenário discutiu e
aprovou – por 9 a 1 – o
Projeto de Lei nº 180/
2011, dispondo sobre a
abertura de crédito
adicional suplementar. A
aprovação libera o
Executivo Municipal a
abrir, por Decreto, um
crédito adicional
suplementar no valor de
R$ 900.000,00
(novecentos mil reais),
na Secretaria de Saúde e
Assistência Social, para
adequação orçamentária.
A verba será utilizada no
Fundo Municipal de
Saúde/Assistência Média
e Alta Complexidade
(MAC). Na justificativa
oficial do Executivo, o
prefeito argumenta que “a
proposta a
s u p l e m e n t a ç ã o
orçamentária para a
Secretaria de Saúde e
Assistência Social é para
que se possa dar
continuidade aos
pagamentos da verba
federal, referente ás
internações hospitalares
e para osprocedimentos
ambulatoriais dos
pacientes do Sistema
Único de Saúde”. O
crédito adicional
suplementar no valor de
R$ 900.000,00
(novecentos mil reais)
visa atender os usuários
do SUS, garantindo o
fornecimento e
continuidade dos
trabalhos já
desenvolvidos.Indicação
de Projeto de Lei O
Projeto de Lei n° 170/
2011, do vereador
Alexandre Faria, que
“Dispõe sobre a
obrigatoriedade da
divulgação de listagens
de pacientes que
aguardam por consultas
com especialistas,
exames e cirurgias na
Rede Pública do
Município de
Pindamonhangaba” foi
retirado pelo autor. Ele
optou pela
transformação do
Projeto de Lei em
“Indicação de Projeto de
Lei”, que será
apresentado ao plenário
posteriormente

Presidente da Câmara de
Pinda poderá fazer parte
de CEIs após aprovação
de Projeto de Resolução Um balanço da Secretaria da

Saúde aponta que, a
praticamente cada duas
horas, um estabelecimento
foi multado no estado por
desrespeito à lei antiálcool
para menores. Em 15 dias de
vigência da nova legislação
foram aplicadas 164 multas
por agentes da Vigilância
Sanitária Estadual, vigilâncias
municipais e Procon-SP. O
anúncio foi feito nesta
quarta-feira, 7, pelo
governador Geraldo Alckmin
e pelo secretário Giovanni
Guido Cerri.”De 16 mil
estabelecimentos visitados
nós tivemos, praticamente,
160 autos de infração. O que
significa um altíssimo
cumprimento da lei e mostra
que há uma adesão
importante aos objetivos de
preservar a saúde dos
jovens. Fizemos um projeto
piloto com 28 escolas,
jovens fazendo vídeo, balada
sem álcool, desenvolvendo
música, dança e os próximos
passos serão: Operação
Verão, pois nós vamos estar
muito presente no litoral de
São Paulo fiscalizando,
orientando e levar o
programa para todas as
escolas”, afirmou o
governador, que visitou uma
das escolas do projeto-piloto
nesta manhã.Neste período
foram feitas 16,7 mil
inspeções a pontos do
comércio paulista, o que
significa 46 fiscalizações por
hora em todo o Estado.
Desde 19 de novembro
houve multas na capital e nas
regiões de Ribeirão Preto,
Alto Tietê, Franco da Rocha,
Campinas, São José do Rio
Preto, Bauru, Franca,
Marília, Sorocaba, Grande
ABC, Barretos, Baixada
Santista, Presidente
Prudente e Vale do Paraíba,
a maioria por venda ou
presença de adolescentes
consumindo bebidas
alcoólicas no interior dos
es t abe l ec imen tos . ”A
fiscalização continuará de
forma constante e intensa.
Ninguém pode ser conivente
com a venda ou consumo
precoce de bebidas
alcoólicas por crianças e
adolescentes. Esta é uma
questão importante de saúde
pública, uma vez que quanto
mais cedo os jovens
começam a ingerir álcool,
mais chances eles têm de
desenvolver dependência
química no futuro”, afirma o
secretário da Saúde,
Giovanni Guido
Cerri.Somente na capital
paulista foram aplicadas 109
multas. Na Grande São
Paulo houve nove autuações,
e outras 46 no interior e litoral
do Estado. Nesse período a
Secretaria recebeu 214

denúncias da população, das
quais 92 na capital, pelo
telefone 0800 771 3541 ou
pelo site da lei
(www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br),
tendo programado
imediatamente visitas aos
locais apontados.Pela nova
lei, bares, restaurantes, lojas
de conveniência e baladas,
entre outros locais, não
podem vender, oferecer nem
permitir a presença de
menores de idade
consumindo bebidas
alcoólicas no interior dos
estabelecimentos, mesmo
que acompanhados de seus
pais ou responsáveis maiores
de idade. Conscientização
Entre os dias 19 de outubro
e 19 de novembro os
agentes da Vigilância
Sanitária Estadual e Procon-
SP percorreram cerca de 12
mil estabelecimentos em
blitze educativas para
orientar os proprietários e
responsáveis, além de
entregar material informativo
sobre os objetivos da lei, que
visa coibir o consumo
precoce de álcool entre os
adolescentes, reduzindo,
desta forma, o risco de
desenvolvimento de
dependência.Uma pesquisa
do Ibope, feita a pedido do
Governo, apontou que 18%
dos adolescentes entre 12 e
17 anos bebem
regularmente, e que quatro
entre dez menores compram
livremente bebidas alcoólicas
no comércio. Segundo a
pesquisa, o consumo de
álcool acontece, em média,
aos 13 anos. O Cratod
(Centro de Referência em
Tratamento de Álcool,
Tabaco e Outras Drogas)
detectou que 80% dos
pacientes diagnosticados
alcoólatras deram o primeiro
gole antes dos 18 anos, parte
deles muito jovens, com 11
ou 12 anos.A nova lei
paulista determina sanções
administrativas, além das
punições civis e penais já
aplicadas pela legislação
brasileira, a
quem vende bebidas
alcoólicas para menores de
idade. Está prevista a
aplicação de multas de até
R$ 87,2 mil, além de
interdição por até 30 dias, ou
até mesmo a perda da
inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS, de
estabelecimentos que
vendam, ofereçam,
entreguem ou permitam o
consumo, em suas
dependências, de bebida
com qualquer teor alcoólico
entre menores de 18 anos de
idade em todo o
Estado.Além de não vender,
os comerciantes não
poderão permitir o consumo
de bebidas alcoólicas por

adolescentes no interior dos
estabelecimentos. Antes, se
um adulto comprasse a
bebida e repassasse a um
menor dentro do bar, o
proprietário do
estabelecimento não tinha
qualquer responsabilidade.A
nova legislação muda esse
ponto e obriga o comerciante
a pedir documento de
identificação para realizar a
venda ou deixar que o
produto seja consumido no
local. Essas medidas têm
como objetivo evitar que
adolescentes tenham acesso
a bebidas alcoólicas, que
podem causar dependência,
doenças, problemas
familiares, violência,
acidentes e mortes.No site
oficial da lei também é
possível baixar avisos
obrigatórios que devem ser
afixados nos
estabelecimentos, além de
trazer informações sobre a
lei, a campanha antiálcool, os
males que o álcool traz à
saúde, informações sobre as
fiscalizações e as perguntas
mais frequentes.Fiscalização
Cabe aos responsáveis pelos
e s t a b e l e c i m e n t o s
demonstrar, sempre que
abordado por agentes
fiscalizadores, que a venda
ou o consumo de bebidas
alcoólicas no local não fere
a nova legislação,
especialmente em relação à
idade dos consumidores que
no momento da fiscalização
estejam fazendo uso desses
produtos.Caso o
estabelecimento se recuse a
comprovar a maioridade das
pessoas que estejam
consumindo bebida
alcoólica, estará sujeito a
multa e interdição. Todos os
fornecedores de produtos ou
serviços no Estado deverão
ter afixado avisos de
proibição de venda,
oferecimento e permissão de
consumo de bebidas
alcoólicas para menores de
idade, com indicação da
nova lei.Penalidades
aplicadas aos
estabelecimentos que
descumprirem a nova lei:- 1ª
vez: multa que pode variar de
100 a 5.000
Unidades Fiscais do Estado
de São Paulo (Ufesp), de
acordo com a gravidade da
infração e a condição
econômica de cada
estabelecimento, sendo
aplicada em dobro em caso
de reincidência;- 2ª Infração:
multa e interdição por até 15
dias;- 3ª Infração: multa e
interdição por até 30 dias;-
4ª Infração: perda da eficácia
da inscrição estadual no
cadastro de contribuintes do
ICMS (encerramento das
atividades do
estabelecimento).

Lei antiálcool multa um
estabelecimento a cada
2 horas em São Paulo

Você sabia que
P i n d a m o n h a n g a b a
preserva seus prédios e
p a t r i m ô n i o s
históricos? Um exemplo
é a Bica da Galega, uma
das primeiras fontes de
água natural potável da
cidade, que foi utilizada
pela população como a
fonte principal até o
final do século XIX.
Hoje, com os cuidados

especiais e a reforma
feita, a Bica da Galega é
entregue à população
t o t a l m e n t e
revitalizada.Entre outros
patrimônios históricos
que são preservados na
cidade, estão o
Museu Histórico e
P e d a g ó g i c o
 D. Pedro I e Dona
Leopoldina, que foi
totalmente restaurado e

está com suas portas
abertas aos visitantes, e
o Palacete 10
de Julho, que
ainda se encontra em
obras de
r e s t a u r a ç ã o .  E s t e
palacete, por muitos anos,
foi sede do Legislativo e
do Executivo
municipais, e, em breve,
será mais um centro de
cultura da cidade.

VOCÊ SABIA?

Os atletas paraolímpicos
Matheus Henrique da
Silva e Lucas Soares de
Paula Gouvêa visitaram o
prefeito João Ribeiro e a
presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
Maria Angélica Salgado
Ribeiro, na manhã de
quinta-feira (8) na sede da
Prefeitura. Eles foram
acompanhados pelos
técnicos Anderson
Tanaka, Luis Carlos
Lúcio, secretário de
Esportes, Antonio Carlos
Macedo Giúdice, e
familiares. Esse encontro
teve como objetivo
apresentar os resultados
obtidos por ambos na
competição em
G u a d a l a j a r a ,
México.Silva conquistou
cinco medalhas, sendo
ouro nos 200 metros

medley e 4x100 medley
com recorde das
Américas, prata nos 100
metros peito e 50 metros
livre, e bronze nos 100
metros livre. Gouvêa
classificou-se em 6º
lugar.”Vim acompanhado
com meu técnico, minha
mãe e irmã. O apoio que a
Prefeitura nos dá é muito
importante, a ajuda de
custo que recebemos é de
muito bom grado, porque
nos ajuda bastante. Manter
essa interação com o
prefeito é importante para
ele ver que todo
investimento que está
fazendo no esporte da
cidade está dando
resultado. Agradeço a
Deus, minha família, meu
técnico, amigos, pessoal
do treino, a Prefeitura e
todos que me apóiam e

torcem por mim”,
c o m e n t a
Matheus.Gouvêa conta
que a participação nesta
competição foi algo
excelente, porque por ser
a primeira vez e ficar em
6º lugar é algo muito
gratificante. “O pessoal só
vê futebol, não valoriza
outros esportes,
principalmente o
paraolímpico. O apoio da
Prefeitura é essencial e
ajuda o atleta. Agradeço
meus pais, que sempre me
ajudaram, e todos do
Brasil que torceram para
nós”.João Ribeiro e
Maria Angélica Salgado
Ribeiro parabenizam os
atletas e frisam que eles
são exemplos para muitas
pessoas e a Prefeitura
sempre irá apoiar os
atletas.

Atletas paraolímpicos
visitam prefeito e

presidente do Fundo
Social

Os moradores do bairro
Cidade Nova e região
poderão, em breve,
desfrutar de uma nova
praça. A obra está sendo
feita pela Prefeitura de
Pindamonhangaba e teve
início no fim de
novembro e estará pronta
até janeiro, caso as chuvas
não atrapalhem o
cronograma.O local já
conta com academia da
melhor idade e play
ground, a Prefeitura fará
a pavimentação interna,
sendo mais de 1.000m² de

cimento, paisagismo e
colocação de luminárias,
para garantir a segurança
dos moradores.O prefeito
João Ribeiro afirma que a
praça é um pedido dos
moradores e a Prefeitura
entendeu a necessidade
deste espaço no bairro,
que está a cada dia
crescendo e atraindo
novos moradores, e
oferecer um espaço de
lazer às famílias é
essencial.”A Cidade Nova
é um bairro antigo e os
moradores de lá cuidam

muito bem das
benfeitorias que a
Prefeitura realiza.
Podemos dizer que isso é
uma conquista dos
moradores e do vereador
Jair Roma”, comenta o
secretário de Obras,
Ricardo Amadei.A dona
de casa Raquel Gonçalves
frisa que a praça é um
local onde as famílias
poderão passear com seus
filhos e além disso, outros
eventos poderão ser
realizados no local e terão
melhor infraestrutura.

Prefeitura de Pinda
constrói praça na Cidade

Nova

As 580 famílias
contempladas no
Liberdade, fase III,
realizaram as vistorias das
residências nos últimos
dias. Este trabalho se faz
necessário para que os
futuros moradores
analisem as obras e
façam, se necessário, as
devidas reclamações aos
engenheiros responsáveis
pela construção, que
estiveram no local entre
os dias 6 e 8.José Antonio
Rodrigues, diretor do
Departamento de
Habitação, afirma que
para fazer as vistorias, a

empresa responsável
disponibilizou alguns
funcionários e as famílias
foram divididas em três
dias, por horários, para
evitar transtornos.Josinal
Timóteo dos Santos, mora
em Pindamonhangaba há
13 anos, ele é um dos
contemplados e conta que
foi uma luta. “Vou mudar
após que fazer o muro,
porque tenho criança
pequena. Acho bom fazer
a vistoria porque é a
segurança que
nós”.Lidiane Moreira da
Silva, moradora de Pinda
há 27 anos, diz que achou

a casa muito boa e bonita.
“Não tenho nada do que
reclamar, a vistoria é boa
porque pudemos ver se
tem algum problema, mas
graças a Deus está tudo
certinho. Até o final deste
ano ou começo
de janeiro pretendo me
mudar”.O prefeito João
Ribeiro enfatiza que a
casa própria é o sonho de
muitas pessoas e que a
Prefeitura está
trabalhando para atender
mais famílias e que para
isso fará parcerias com a
Caixa Econômica Federal
e CDHU.

Em Pinda:
Famílias do Liberdade
realizam vistoria nas

casas

Com as mãos ansiosas e
vontade de mexer na terra
as crianças, de várias
escolas de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
aprendem inúmeras ações
no projeto Hortalimento,
desenvolvido pelo Fundo
Social de Solidariedade
em parceria com a
Secretaria de Governo,
por meio do
Departamento de Meio
Ambiente, e Secretaria de
Educação. Neste local as
crianças aprendem o
cultivo com a terra e
também a valorizar o
homem do campo e a
agricultura de modo
geral.O projeto está
localizado no Distrito de
Moreira César, o espaço
foi inaugurado em 2008 e
atende não só estudantes,
mas também a
comunidade, que pode
aproveitar para fazer
cursos. As crianças
aprendem o básico da
agricultura e são
estimuladas a consumir
alimentos sem
a g r o t ó x i c o s . O s

participantes do projeto
têm a oportunidade de
semear, preparar a terra, o
canteiro, fazer o replante,
cultivar, e claro,
alimentar-se.De acordo
com Vanderson Firmino
da Silva a comunidade tem
participado do projeto e
elogiam o trabalho
realizado pela Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Temperos, hortaliças e
plantas medicinais, são
alguns dos produtos que
os moradores do distrito
levam para casa.De 2008
a 2011 o projeto já
atendeu cerca de 1.500
pessoas, para 2012 será
inaugurado o viveiro de
mudas nativas, e será
trabalhado com as
crianças educação
ambiental. Neste viveiro
serão produzidas mudas
de árvores nativas e
exóticas.”O curso de
horta orgânica atingiu um
grande número na segunda
edição, pessoas
interessadas em realizar
uma horta caseira,
possibilitando tanto a

alimentação saudável
quanto a colaboração com
a diminuição sensível de
gastos. Os interessados
em participar desse curso
pode entrar em contato
conosco pelo telefone
(12) 3637-6523",
destacou Magda Félix,
coordenadora do
Hortalimento.Maria das
Dores da Silva, moradora
de Moreira César há 13
anos, visita o
Hortalimento e diz que
sempre procura o projeto
porque há produtos de
qualidade e acha algo
bacana, porque é algo
natural. “Agora mesmo
passei aqui e vi esses
cariru e peguei, adoro
isso com leite de coco, é
uma delícia, é uma coisa
que tem bastante
vitamina”.A presidente do
Fundo Social de
Solidariedade, Maria
Angélica Salgado Ribeiro,
acredita que este trabalho
contribui com a formação
do ser humano, porque as
pessoas podem plantar e
vender os produtos.

Hortalimento é um
espaço de conhecimento

e valorização
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Miscelânea
Culinária

Macarrão tipo gravatinha com berinjela e manjericão
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão tipo gravatinha
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 berinjela média cortada em cubos
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de chá de água
½ xícara de chá de manjericão picado
Sal e pimenta do reino a gosto
150 gramas de lombo canadense cortado em cubos
Modo de preparar:
Prepare o macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma panela,
doure o alho no azeite quente. Junte a berinjela e refogue por 1 minuto. Adicione o
molho de tomate, a água e o manjericão. Tempere com sal e a pimenta e cozinhe por 5
minutos ou até encorpar levemente. Retire do fogo e misture o lombo. Escorra o
macarrão, passe para uma travessa, regue com o molho quente e sirva em seguida.

Curiosidades

O gargarejo

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma
diminuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O
objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos
agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é
conhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”,
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as
plantas voltam à sua posição normal.

Vinagre de maçã

A maravilhosa medicina popular vem se formando desde os tempos primitivos. Ela
adapta as condições do ambiente de vida, antiguíssimas leis da fisiologia e bioquímica
humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas
porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter
sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde a milhares
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados. Se o pedido era aceito, ela
lhe enviava outro cartão semelhante.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

 Humor
Fenômeno capilar

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do
Fenômeno! Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais,
você ganhará um corte igual ao do jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade,
por um preço super especial: R$ 5,00 por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Ouviu-se um homem dizendo para um amigo:
- Estou metido numa grande disputa de custódia... Minha mulher não me quer mais e a
minha mãe não me aceita de volta...

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30
anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre
eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Eu não gosto de crianças.
- Não tem problema, a gente evita!

A Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo
vai investir R$ 2,9
milhões na reforma de 14
escolas estaduais
localizadas na região de
São José dos Campos.
Outras sete unidades na
região já haviam recebido
aporte no mês passado,
totalizando R$ 3,3
milhões destinados a
obras de melhoria. Ao
todo, entre outubro e
novembro, foram
anunciados investimentos
de mais de R$ 75 milhões
para melhorias de prédios
escolares em todo o
E s t a d o . S e r ã o
beneficiadas as escolas
estaduais Professor José
Antônio Coutinho
Condino, em São José dos
Campos; Professora
Paulina Cardoso, em
Aparecida; Colônia dos
Pescadores, em
Caraguatatuba; Fazenda
São Geraldo, Professora
Maria da Conceição
Querido e Bairro
Paraitinga, em Cunha;
Professor Mario Bulcão
Giudice, Doutor João
Pedro Cardoso,
Professor José Wadie
Milad, Professora
Yolanda Bueno de Godoy
e Doutor João Pedro
Cardoso, em
P i n d a m o n h a n g a b a ;
Professora Maria José da

Penha Frugoli, em São
Sebastião; Professora
Maria Alice Alves Pereira
e na Escola de Educação
Indígena Terreno Aldeia
Renascer, em Ubatuba.Na
Escola Estadual professor
José Antônio Coutinho
Condino, em São José dos
Campos, haverá uma
adequação referente à
acessibilidade e à
instalação de sistema de
proteção contra descargas
atmosféricas, além de
reparos na cozinha e
revisão no piso do
refeitório. O serviço, que
começará em janeiro de
2012, deve ser finalizado
em até 180 dias e terá
investimento total de R$
397.115,72.Na Escola
Estadual Professora
Paulina Cardoso, em
Aparecida, será feita a
instalação de sistemas de
prevenção de incêndio e
de proteção contra
descargas atmosféricas.
Na Escola Estadual
Colônia dos Pescadores,
em Caraguatatuba, serão
feitas a revisão do sistema
elétrico, a reconstrução
de parte do muro e a
substituição do piso
externo. O investimento
será de R$ 170.305,14. O
trabalho começa em
dezembro e deve ser
encerrado em até 150
dias.Em Cunha, três

unidades serão
beneficiadas com obras
como execução de muro,
substituição de janelas,
revisão de instalações
elétricas e pintura, que
devem começar em
dezembro. Na Escola
Estadual Fazenda São
Geraldo o prazo para
conclusão é de 30 dias e
o aporte, R$
1 1 . 7 4 5 , 0 3 . E m
Pindamonhangaba, cinco
unidades serão
beneficiadas com obras
que devem começar ainda
este ano e durar até 180
dias. Os serviços incluem
melhorias em quadras de
esportes, reformas de
sanitários, substituição de
pisos e revisões elétrica
e hidráulica. Em Ubatuba,
duas unidades serão
beneficiadas: a
Escola Estadual
Professora Maria
Alice Alves Pereira,
com aporte de R$
127.595,88, e a Escola de
Educação Indígena
Terreno Aldeia Renascer,
no valor de R$
477.684,56. Com prazo
de 120 dias para
conclusão e início
previsto para dezembro,
os serviços
compreendem, entre
outras melhorias, revisão
elétrica geral e
construção de novas salas.

Governo do Estado
investe R$ 2,9 milhões
em reforma de escolas

no Vale do Paraíba e
Litoral Norte
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.


