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Miscelânea
Curiosidades

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

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

Humor

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

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

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

Mensagens

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

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

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

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

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

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

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

Entre os dias 18/02 e 20/
03, o Grupo Cozinha da
Montanha promove mais
uma edição da Temporada
Gastronômica de
Verão.Durante os 30 dias,
os 26 restaurantes
associados ao Grupo
apresentam receitas
inovadoras e inéditas, na
qual a cerveja irá desde
base dos pratos, como
molho e até na sobremesa
e, harmonizando esses
sabores a presença
inconfundível cerveja
artesanal.Entre os sabores
que poderão ser
apreciados está o
Bockbier Kroketten e
Chutney de Cebola, do
Baden Baden, elaborado

pela chef Carolina Vitória,
que adapta a tradicional
receita alemã, vinda do
livro da sua avó, para dar a
esse cremoso croquete,,
além notas marcantes da
Baden Baden Bock,
divertido pelo gelado e
picante chutney de cebola
convida a harmonização
com a mesma cerveja.
Uma gostosa brincadeira
com a cozinha da baixa
gastronomia, que ganha a
sofisticação dos sabores
elaborados para esse
festival.Os clientes que
forem aos 26 restaurantes
associados e pedir o prato
da Temporada e pagarem
com o cartão
patrocinador, ganharão

um Brinde Gourmet.A
Temporada Gastronômica
é uma realização da
Cozinha da Montanha que
vem promovendo a
culinária local através
deste festival de sabores,
valorizando os sabores e
ingredientes da cidade
como a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
chocolate e founde
(Inverno), truta
(Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).Outras informações
pelos telefones (12)
3662-6088 e 9751-7884
ou pelo site
www.cozinhadamontanha.com.br

Aprecie a Temporada
Gastronômica de Verão
em Campos do Jordão

A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
encerrou o exercício de
2010 com um superávit
financeiro de R$
26.000.000,00 (vinte e
seis milhões).O superávit
no município ocorre
quando os valores
arrecadados são maiores
que o total utilizado para
pagar seus compromissos
e suportar os
i n v e s t i m e n t o s
realizados.Com o bom
desempenho do
m u n i c í p i o
aproximadamente 97% da
receita orçada foi
realizada.O prefeito João
Ribeiro explicou que nos

anos anteriores também
houve superávit. “O ano de
2010 teve o melhor
desempenho dos últimos
cinco anos”.O prefeito
afirmou que este dinheiro
será investido em
diversos projetos, a
maioria de infraestrutura,
como pavimentação,
galerias de águas pluviais,
saneamento básico,
iluminação pública,
energia, além de prédios
para a saúde e mais
escolas e creches.”Este
dinheiro ‘extra’ para o
orçamento de 2011’ será
destinado a projetos que
vão beneficiar a
população em todos os

pontos da cidade. Vamos
continuar levando asfalto
a todas as áreas,
especialmente as mais
afastadas; recapearemos
as principais vias; vamos
melhorar a iluminação
pública para garantir mais
segurança à população;
faremos mais galerias
para impedir as enchentes
e alagamentos; teremos
obras de saneamento;
infra-estrutura para
geração de empregos e
renda; temos
que ampliar nossas
creches e escolas e
melhorar prédios da
saúde; e ainda valorizar
nossos servidores”.

Prefeitura de Pinda fecha
ano com superávit de R$

26.000.000,00
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A Prefeitura de Taubaté
realiza no próximo final
de semana mais uma
Operação Cata Treco. A
ação será realizada nos
bairros do Belém (no
sábado, 12) e da Estiva (no
domingo, 13).O objetivo
é recolher das residências
todo material que possa
acumular água e, assim,
servir como criadouro do
mosquito transmissor da
dengue, o Aedes
Aegypti.A operação será
realizada em conjunto
pelas Secretárias de
Serviços Municipais e
Saúde, envolvendo
também a Vigilância
E p i d e m i o l ó g i c a
municipal. Os moradores

estão sendo orientados a
deixarem nas calçadas de
suas residências o
material que poderá ser
recolhido, como latas,
garrafas, pias, vasos
sanitários e pneus velhos,
por exemplo.Essa ação
visa intensificar o
conjunto de atividades
que a prefeitura vem
desenvolvendo com o
objetivo de impedir uma
epidemia de dengue em
Taubaté.Para o prefeito
Roberto Peixoto, a
Operação Cata Treco é
uma ação prioritária para
o combate à dengue no
município. Ele lembrou
que a Prefeitura, ao longo
das semanas, também

realiza outras ações,
como visita casa a casa e
bloqueios nos diversos
bairros da cidade.”É
necessária neste
momento a participação
da população para
chegarmos ao objetivo de
todos, que é proteger
Taubaté da ameaça de uma
epidemia de dengue”,
ressaltou Peixoto.A
Prefeitura de Taubaté já
realizou a operação nos
bairros Jardim Humaitá,
Jardim Russi, Chácara Dr.
Hipólito, centro, Jardim
Mourisco, Esplanada
Santa Terezinha, Jaraguá,
Gurilândia, Jardim Ana
Rosa, Parque Urupês e
Chácara Silvestre.

Combate à dengue:
Prefeitura faz Operação
Cata Treco no Belém e

na Estiva

Na luta contra a dengue, a
prefeitura municipal de
Taubaté vem
intensificando cada vez
mais as ações para tentar
evitar que uma epidemia
da doença atinja a
cidade.Dentre essas
ações, procurando
agilizar as notificações
sobre os casos de dengue,
para que a Vigilância
Epidemiológica possa
atuar mais rapidamente, a
prefeitura disponibiliza a
notificação sobre
ocorrências da doença,
através de seu site
(www.taubate.sp.gov.br)
que, na página principal
disponibiliza um link
“notificação da dengue”,
através do qual é acessado
um formulário para ser
preenchido com dados
solicitados e
identificação do
informante. A prefeitura

também disponibiliza os
telefones (12)
3 6 2 9 . 6 2 3 2 /
0 8 0 0 . 7 7 0 0 5 6 7 /
3621.6600/ 3625.5117
para informações
pertinentes à dengue.As
notificações através do
site podem realizadas não
somente por
profissionais da saúde,
mais por qualquer pessoa
da população.Além disso,
a prefeitura continua
ampliando as ações para
enfrentamento da doença,
na prevenção e na
mobilização, através do
“Plano Municipal de
Intensificação do
Combate à Dengue”, que
envolve a Secretaria de
Saúde e todos os setores
da prefeitura, orientados
pela SUCEN e pelo GVE
XXXIII.Ações educativas
e informativas,
mobilização da

sociedade, treinamento
de profissionais de saúde
e professores da rede
municipal, estadual e
particular, visitas diárias
casa a casa em todos os
bairros da cidade e
operação cata treco são
algumas das ações
desenvolvidas pela
prefeitura para conter o
avanço da doença na
cidade. Além disso, a
prefeitura vem pedindo o
esforço da população
com os cuidados
 para evitar a formação de
focos do mosquito na
suas casas e
 vizinhanças.É necessário
neste momento o
c o m p r o m i s s o
de todos os cidadãos
 para chegar ao
objetivo de proteger
Taubaté o máximo
possível da ameaça da
Dengue.

População pode notificar
ocorrência sobre dengue

através do site da
prefeitura de Taubaté

Cada vez mais a festa de
momo em Taubaté se
torna uma das maiores
atrações populares do
Vale.Realizada pela
prefeitura municipal de
Taubaté, através da
Secretaria de Turismo e
Cultura, a festa mais
popular do país, atraiu um
público recorde em
Taubaté.Durante os quatro
dias de carnaval a
prefeitura promoveu
diversão para toda a
população.. O grande
palco da festa foi a
tradicional Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano, que recebeu
milhares de pessoas para
assistir o desfile das
escolas e blocos, que

deram um show de beleza
e animação. A empolgação
tomou conta do público
presente à festa, que
participou da folia de
forma ordeira e
saudável.Durante o
período da tarde, os
donos da alegria foram as
crianças, que puderam
pular o carnaval nas
matinês e, no último dia,
participarem do concurso
de fantasias que ofereceu
mais de 200 troféus aos
p a r t i c i p a n t e s
mirins.Também na praça
de eventos do Distrito de
Quiririm a folia correu
solta e atraiu outra
multidão que pode se
divertir num carnaval
tradicional.O balanço

final da festa mostrou que
o carnaval de Taubaté está
atraindo um público cada
vez maior, pela
organização e beleza que
podem ser apreciadas
pelos foliões, com
segurança e tranqüilidade.
Segundo o prefeito
Roberto Peixoto, a
consolidação do carnaval
em Taubaté cresce ano a
ano, graças a união de
esforços de dirigentes de
escolas de samba,
c a r n a v a l e s c o s ,
comunidades, músicos e
o quadro técnico da
a d m i n i s t r a ç ã o
 que, não mediram
esforços para que essa
festa popular alcançasse
total sucesso.

Um mar de alegria banha
a Avenida do Povo

durante o carnaval de
Taubaté

O presidente do Sindicato
dos Empregados no
Comércio de Taubaté,
Carlos Dionísio de
Morais, esteve presente à
sessão solene do Tribunal
Superior do Trabalho,
quando o ministro
Antônio José de Barros
Levenhagen tomou posse
como corregedor-geral
da Justiça do Trabalho.
“Foi uma grande honra
estar presente à sessão
solene do TST, em
Brasília, prestigiando a
posse do nosso amigo
Levenhagen, com o qual
tivemos uma ótima
convivência em Taubaté,
quando tive a felicidade de
atuar ao seu lado como
juiz classista da Justiça do
Trabalho”, diz o
sindicalista.Na sessão
solene do TST, realizada
no dia 2 último, às 17h,
transmitida ao vivo pela
TV Justiça, o ministro
João Oreste Dalazen
tomou posse como
presidente do Tribunal
Superior do Trabalho para
o biênio 2011/2013.
Juntamente com ele
foram empossados a
ministra Maria Cristina
Irigoyen Peduzzi como
vice-presidenta e o
ministro Antônio José de
Barros Levenhagen como
corregedor-geral da
Justiça do Trabalho. Na
abertura da sessão, antes
de passar o cargo ao novo
presidente, o ministro
Milton de Moura França
– que foi Juiz do Trabalho
em Guaratinguetá e
professor na
Universidade de Taubaté -

fez um breve balanço de
sua gestão, destacando,
dentre os projetos
realizados, a ampliação da
visibilidade e da
transparência das
atividades do Tribunal, por
meio de ações de
comunicação social,
especialmente com a
transmissão ao vivo, pela
internet, das sessões de
todos os órgãos
julgadores que compõem
o TST. Ele também
enfatizou a implantação
do processo eletrônico e
a mudança na legislação
trabalhista que passou a
exigir depósito em
recurso de agravos de
instrumento, visando
desestim ular recursos
protelatórios. Ressaltou
também o
encaminhamento ao
Congresso Nacional da
PEC 32, visando a fazer
constar, no texto
constitucional, o TST na
cúpula dos tribunais
superiores, corrigindo,
assim, uma omissão
histórica.A saudação à
nova administração foi
feita pelo ministro
Horácio Raymundo de
Senna Pires. O novo
presidente, ministro João
Oreste Dalazen, ressaltou
em seu discurso a
importância de ter a seu
lado os colegas juízes do
Trabalho de primeira
instância e
d e s e m b a r g a d o r e s
regionais do Trabalho,
“sobre cujos ombros
recai a assombrosa
responsabilidade de ser a
imagem e a

personificação da Justiça
do Trabalho na
esmagadora maioria das
causas trabalhistas”. Em
nome dos representantes
do Ministério Público do
Trabalho discursou o vice-
p r o c u r a d o r - g e r a l
Jeferson Luiz Pereira
Coelho e em nome dos
advogados falou o
presidente do Conselho
Federal da OAB, Ophir
Cavalcanti. Além do vice-
presidente da República,
Michel Temer,
representando a
presidenta Dilma
Rousseff, estiveram
presentes à solenidade o
presidente do Senado,
José Sarney, o ministro
Marco Aurélio de Farias
Mello, representando o
presidente do Supremo
Tribunal Federal, o
ministro da Defesa,
Nelson Jobim, o ministro
do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi, o presidente
do Superior Tribunal de
Justiça, Ari Pargendler, o
presidente do Tribunal de
Contas da União, ministro
Benjamin Zymler, e o
advogado-geral da União
substituto, Fernando Luiz
Albuquerque Faria, dentre
outras autoridades.A
delegação taubateana,
além do sindicalista
Carlos Dionísio de
Morais, contou com a
presença de Paulo
Olivo, diretor de
Secretaria da Vara do
Trabalho de
Pindamonhangaba e Dan
Guinsburg, presidente do
Sindicato do Comércio
Varejista.

Carlos Dionísio de
Morais esteve presente à
posse da nova direção

do TST

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
sugeriu à Prefeitura de
Taubaté melhorias para a
região do Bonfim, a
exemplo do alargamento
da principal avenida do
bairro, a João Batista
Ortiz Monteiro.”As
extremidades da avenida
possuem duas pistas e são
largas, mas isso não
ocorre no meio da
avenida porque há um
estreitamento, tornando-a
uma via de mão dupla. “Já
existe um projeto de
alargamento do trecho, e
os moradores concordam
com o recuo de seus
imóveis, com a devida
indenização”, explicou
Digão.Outra sugestão é
que se construa um centro
de convivência na praça
Senhor do Bonfim, local
onde havia uma pista de
skate e que atualmente

Vereador Digão sugere
melhorias para o bairro Bonfim

em Taubaté
está abandonado, e que se
instalem equipamentos de
ginástica, beneficiando
moradores tanto do
Bonfim quanto do Cecap,
Quiririm, Chácaras
Flórida e Novo
Horizonte.Segundo o
vereador, há necessidade
de se refazer a sinalização
horizontal e vertical das
ruas do Bonfim,
melhorando o trânsito, e
de se elevarem guias na
rodovia Carlos Pedroso
da Silveira, evitando que
carros invadam o canteiro
central para acessar de
forma irregular a avenida
C T I . T r a n s p o r t e
públicoDigão pediu a
instalação de um ponto de
ônibus com cobertura na
avenida Carlos Pedroso
da Silveira, em frente à
fábrica de plásticos no
Bonfim. Necessária para
os munícipes em dias de

chuva ou sol intenso, a
cobertura é essencial,
mas a existente foi
destruída por
v â n d a l o s . O u t r a
solicitação do vereador
em relação ao transporte
público é a ampliação dos
itinerários da linha
Distrito Industrial, Vila
Olímpia, Taubateguassú,
Parque Paduan e Jardim
Ana Rosa, de forma que
trafeguem pela avenida
Tiradentes.”Os usuários
do transporte público
daquela região, para
chegarem até as sedes da
Câmara e da
Prefeitura, bem como ao
Hospital Regional,
Pronto-Socorro e
Policlínica têm que
desembarcar na
rodoviária velha e
percorrer longas
distâncias”, explicou
Digão.

O Núcleo de Pesquisas
Econômico-Sociais –
NUPES, da Unitau divulgou
uma pesquisa sobre os
preços da Cesta Básica.No
mês de fevereiro de 2011, o
custo da Cesta Básica
Familiar do Vale do Paraíba
para uma família-padrão
brasileira com 5 pessoas e
com poder de compra de 5
salários mínimos vigentes (R$
510,00) totalizando R$
2.550,00 foi de R$ 935,94
correspondendo a um
aumento de 0,22% em
relação ao mês de janeiro de
2011 (R$ 933,93). No mês
de fevereiro, Campos do
Jordão continua sendo a
cidade do Vale do Paraíba
que tem o menor custo da

cesta básica (R$ 914,77) e
Taubaté que apresentou
maior custo (R$ 951,54). A
diferença da variação entre
as cidades (menor e maior
custo) aumentou de 3,65%
no mês de janeiro de 2011
para 4,02% no mês de
fevereiro de
2011.Comparando a 4a.
semana de janeiro/2011 com
a 4a. semana de fevereiro/
2011, dos 32 produtos de
alimentação pesquisados, 17
sofreu aumento de preço, 15
redução. Dos 5 produtos do
grupo higiene pessoal, 4 teve
aumento de preço e 1
redução. Em relação aos 7
produtos de limpeza
doméstica, 6 tiveram
aumento de preço e 1

redução. Os produtos
tomate, cenoura, abobrinha,
ovos, laranja pêra, goiabada,
óleo de soja e farinha de trigo
sofreram aumento de preço
em todas as cidades.
Inversamente, feijão
carioquinha, banana nanica,
alcatre, acém, iogurt-copo,
contraflé e leite C sofreram
redução de preços em todas
as cidades.Entre os produtos
pesquisados os que
apresentaram maiores altas
foram: tomate (23,56%)
cenoura (18,25%) e ovos
(4,08%). Os produtos que
apresentaram as maiores
reduções foram: feijão
carioquinha (-11,26%),
alcatre (-4,62%) e acém (-
3,59%).

Pesquisa do Nupes mostra
pequeno aumento na cesta

básica na região

A Associação Vida
(Voluntários Integrados
na Defesa dos Animais)
realiza neste final de
semana, no Shopping, a 1ª
Cãocientização pela
Vida.A ação tem como
objetivo conscientizar as
pessoas sobre o respeito
à vida dos animais,
principalmente animais
domésticos, como cães e
gatos. A Associação Vida
de Taubaté é uma entidade
recém criada na cidade,
que conseguiu reunir
vários voluntários,
conhecidos como
P r o t e t o r e s
Independentes, que já
atuavam há anos,
sozinhos, na causa dos
animais e, através da
Associação, uniram
forças visando fomentar
ações para o bem estar

animal.O evento contará
com várias atividades
educativas direcionadas às
crianças, como contação
de histórias de animais,
escultura em balões e
pintura de rosto. Também
haverá atrações especiais,
com a participação do
Canil do 5º BPMI, que
realizará apresentação de
seus cães adestrados, e de
personagens do grupo
Integrarte Teatro que se
caracterizarão de animais
para interagir com o
público.Desfile de
animais, exposição de
fotos, vídeos, ações de
c o n s c i e n t i z a ç ã o ,
presença de veterinários
para esclarecimentos
sobre cuidados com os
bichinhos e a participação
do Centro de Zoonoses
de Taubaté serão outras

atrações.Um dos pontos
importantes do evento
será a adoção de animais,
que estarão desfilando
pelos corredores do
Shopping ou expostos
através de fotos. Para
adotar basta ser maior de
18 anos, apresentar
documentos de identidade
e preencher formulário
de adoção responsável.
Todos os animais
disponíveis para adoção
durante a exposição estão
saudáveis, castrados e
vacinados. Com o apoio
da Prefeitura Municipal
de Taubaté e da Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social, a 1ª
Cãocientização pela Vida
acontece nesta sexta,
sábado e domingo (11, 12
e 13), das 10 às 22 horas,
no Shopping.

1ª Cãocientização pela
vida dos animais

acontece neste final de
semana no Shopping

Participado de uma das
maiores regionais na
disputa do campeonato
internacional First (For
Inspiration and
Recognition of Science
and Technology), com 62
equipes competindo, os
estudantes da Etep
(Escola Técnica
Professor Everardo
Passos), de São José dos
Campos, voltaram dos
Estados Unidos com o
troféu de melhor
“Espírito de Equipe”. No
enfrentamento direto
entre robôs, quando são
formados times de três
robôs por sorteio em cada
partida, os jovens da Etep
conquistaram 5 vitórias
entre as 9 que disputaram.
Os jovens estudantes do
Vale do Paraíba
representaram o Brasil na
regional de New Jersey,
entre os dias 3 a 5 de
março, enfrentando times
de grandes empresas
como a Nasa, General

Motors e Johnson &
Johnson americana.O
prêmio conquistado pelos
estudantes joseenses tem
o mesmo valor daquele
disputado na arena, pois
os principais ideais que
estimularam o americano
Dean Kamen, em 1989, a
criar o First foram
promover valores como
autoconfiança, trabalho
em equipe, determinação
e inspirar o interesse e a
liderança nas áreas de
Ciência e
Tecnologia.Como manda
o bom espírito esportivo,
a equipe da Etep irá se
empenhar, na sequência,
no aprimoramento da
Judy, um robô humanóide,
com características cada
vez mais humanas. Ela faz
parte de um dos prêmios
mais importantes da
competição que é o
Charman’s Award, e é uma
personagem em peça
teatral que vai às escolas
e entidades assistenciais

para mostrar às crianças e
jovens que a tecnologia
está mais próxima do que
qualquer um possa
imaginar. O objetivo
principal desta peça é
difundir a ciência e
tecnologia.Esta foi a
oitava participação do
time da Etep nesta disputa
internacional, na qual já
acumularam troféus de
conquistas nas diferentes
áreas da competição. A
idéia surgiu com um
grupo de professores,
c o l a b o r a d o r e s
(engenheiros da Johnson
& Johnson) e ex-alunos
que visavam estudar
conceitos da robótica
móvel aplicados ao First
disputado anualmente no
EUA.A equipe que
representou São José dos
Campos nos EUA este ano
será homenageada no
próximo da 18, quando
serão abertas as
comemorações de 55
anos da criação da Etep.

Estudantes da Etep
voltam dos EUA com

troféu


