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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.

O Litoral Norte do Estado
de São Paulo é antigo na
história da colonização
brasileira. Nas areias das
praias de Ubatuba,
Anchieta escreveu seus
Poemas à Virgem. O
Casarão do Porto, nesse
município, foi sede de
uma das primeiras
alfândegas do país. O
convento de Nossa
Senhora da Ajuda , no
bairro de São Francisco
em São Sebastião, cuja
construção teve início no
final do século 16, é
considerado o patrimônio
franciscano mais íntegro
em todo Estado de São
Paulo. O município-
arquipélago de Ilhabela
foi famoso pela opulência
de seus engenhos de cana
de açúcar.Porém, alguns
fatores foram decisivos
para a decadência
econômica dessa região
no período que se
estendeu da segunda
metade do século 19 até
meados do século
20.Primeiro a
interiorização do cultivo
da cana de açúcar para o
Vale do Paraíba e
posteriormente para
outras regiões paulistas.
Mas fundamentalmente, a
abertura do porto de
Santos com a
concomitante proibição
do Estado brasileiro de
m o v i m e n t a ç õ e s
expressivas nos portos de
São Sebastião e
Ubatuba.Mudança. Esse
quadro muda
radicalmente com a vinda
da Petrobrás para a região
no início da década de 60
do século passado, assim
como a construção da
rodovia BR-101, a Rio-
Santos, que incentivou o
turismo no litoral.Vê-se,
então, ao lado do
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico, ocorrer uma
grande especulação
imobiliária na região, a
expulsão de caiçara —o
caboclo do litoral— de
sua terra, a privatização
das praias, a
ocupação desordenada do
solo.Atualmente o Litoral
Norte paulista enfrenta
novo desafio com a
implantação de novas
instalações da Petrobrás,
não mais em São
Sebastião –onde está
situado o maior terminal
marítimo de derivados
líquidos de petróleo da
América Latina— mas
com a construção da

unidade de tratamento de
gás natural do Poço do
Mexilhão, em
C a r a g u a t a t u b a . N a s
diversas discussões
realizadas com a
sociedade civil da região,
técnicos e professores
universitários fizeram
projeções de que
Caraguatatuba terá sua
população dobrada a
partir da construção e
operação dessa base e o
município de São
Sebastião sofrerá um
aumento de 50%na sua
população fixa. Uma
coisa é verdade: difícil
encontrar casa ou
apartamento para comprar
ou alugar em qualquer
desses municípios onde
os preços dos imóveis
atingiram cifras tidas
como exorbitantes.A
duplicação da Rodovia
dos Tamoios, a SP-99, é
considerada por muitos
como irreversível para
atender à tão prometida
expansão do porto de São
Sebastião, à base de gás
de Caraguatatuba e ao
turismo desse
litoral.Interessante notar
que a possibilidade —
antes cogitada - da
construção de estrada de
ferro dando acesso ao
porto sebastianense que
evitaria a especulação
imobiliária ao longo de
seu trajeto, parece ter sido
esquecida.Legislação. A
legislação federal de
2001, pelo Estatuto da
Cidade, exige que as
legislações urbanas
estejam ajustadas às
exigências desse
instrumento legal. Uma
dessas exigências é o
zoneamento ambiental
dos municípios.Por sua
vez, a Secretaria Estadual
de Meio Ambiente de São
Paulo, prevê que a
expansão as atividades
econômicas e de
urbanização tenham
proteção ambiental e
ordenação territorial.
Para muitos, o
adensamento e a
verticalização são as
soluções para o problema
de moradia
no Litoral Norte.Claro
que o desafio é grande e
complexo, uma vez que
são poucas as áreas de
p o s s í v e l
ocupação na região
litorânea, sendo que ela se
dá de forma
diferente nos diversos
municípios desse

litoral.A famosa tragédia
de Caraguatatuba, em
1967, só superada em
número de vítimas fatais
pelo cataclismo
semelhante ocorrido na
Serra do Mar no estado do
Rio de Janeiro no mês de
janeiro, nos mostra a
fragilidade desse solo e a
precaução que se deve ter
na sua ocupação.Uma
coisa, porém é certa:
antes que se repita o
estouro da boiada, o vale
tudo imobiliário, Estado e
sociedade civil tem de
juntos refletir sobre o que
querem para o futuro da
região.Caso contrário a
História se repetirá: lucro
nas mãos de poucos e
muita devastação
ambiental com a perda de
vidas humanas para se
chorar sem qualquer
chance de
volta.Patrimônio. Afinal,
o Litoral Norte é uma
região privilegiada, já que
dos cinco patrimônios
ambientais de nossa
Constituição de 88 —
Zona Costeira; Serra do
Mar; Mata Atlântica;
Amazônia e Pantanal—
somente os dois últimos
não se inserem nessa
região.Há que se ter muito
carinho e cuidado com o
Litoral Norte. Priscila
Siqueira é jornalista no
Litoral Norte IMPACTO
A onda de crescimento
anterior expulsou o
caiçara de sua terra e
privatizou as praias do
Litoral Norte. HISTÓRIA
O Litoral Norte faz parte
da história do Brasil; em
Ubatuba, Anchieta
escreveu na areia seus
Poemas à
Virgem.EDUCAÇÃO
Texto sobre escola vira
debate na web O artigo do
professor Mauro Castilho
Gonçalves, sobre escola
em tempo integral, na
seção Debates de ontem,
gerou uma troca de ideias
entre os leitores de O
VALE na internet.
Professores defenderam
uma melhor remuneração
para a classe e pais,
p r e o c u p a d o s ,
questionaram a qualidade
da escola pública e a
prioridade que o Estado dá
à Educação.l”Já está
difícil encontrar uma casa
ou apartamento para
comprar ou alugar em São
Sebastião e
C a r a g u a t a t u b a ”
PRISCILA SIQUEIRA
JORNALISTA

O Litoral Norte exige
carinho e muito cuidado

 As tarifas de serviços
postais e telegráficos
foram reajustadas a partir
de 1º de março de 2011.
A última alteração no
valor das tarifas havia
ocorrido em 1º de
janeiro de 2010.
O primeiro porte da carta
não comercial
 (pessoa física) terá seu
valor corrigido
de R$ 0,70 para
R$ 0,75, com uma
variação de 7,1%.
Visando manter o acesso
da população de menor
poder aquisitivo aos

serviços postais, a ECT irá
manter inalterada a tarifa
da Carta Social, de R$
0,01.Já o primeiro porte
da carta comercial (pessoa
jurídica) terá o valor
reajustado de R$
 1,05 para R$ 1,10, com
uma variação de 4,8%.A
tarifa dos telegramas
nacionais será reajustada,
em média, em 4,7%. Em
relação aos serviços
internacionais, o valor das
cartas (documentos
prioritários e
econômicos) será
corrigido em torno de

6,0%, sendo o reajuste
médio dos telegramas
internacionais de 4,9%. O
reajuste não será aplicado
ao segmento de
encomendas.Os serviços
dos Correios são
reajustados anualmente,
com base na
recomposição dos custos
repassados à ECT durante
o período, como aumento
dos preços dos
combustíveis, contratos
de aluguel, transportes,
vigilância, limpeza,
salários dos empregados,
etc.

Em Caçapava  Correios
reajusta tarifas

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.

Novo realinhamento
salarial engloba os
servidores municipais do
Executivo e do
Legislativo; vereadores
também aprovaram os
nomes dos novos 
integrantes das
Comissões Permanentes
da CâmaraAtualização
salarial de 12,41% a partir
de 1° de maio. Esse é
novo percentual que será
aplicado aos salários dos
servidores públicos da
Prefeitura e da Câmara de
Pindamonhangaba. O
índice foi aprovado, por
unanimidade, através do
Projeto  de Lei n° 29/
2011, do Poder Executivo
e do Projeto de Lei n. 38/
2011, da Mesa Diretora da
Câmara. A análise e a
votação dos projetos
aconteceram durante a 11ª
Sessão Ordinária,
realizada nesta segunda-
feira, dia 11. O reajuste
abrange, também, os
servidores da Fundação
Dr. João Romeiro, os
aposentados e
pensionistas pagos pelo
município e os
estagiários da Câmara.
Entretanto, os salários do
prefeito, da vice-prefeita,
do Subprefeito de
Moreira César e dos
Secretários Municipais
ficarão fora deste
reajuste.Novos membros
de comissõesAs
Comissões Permanentes

de Fiscalização
Financeira e Controle e a
de Defesa dos Direitos
Humanos, Cidadania e
Segurança Pública já tem
novos membros. A
indicação aconteceu nesta
segunda-feira, dia 11.
Para a Comissão de
Fiscalização Financeira e
Controle foram indicados
os vereadores Dr. Isael
Domingues (PSDB), Dr.
Marcos Aurélio Villardi
(DEM) e Martim César
(DEM). Já a Comissão
Permanente de Defesa
dos Direitos Humanos,
Cidadania e Segurança
Pública terá como
membros os vereadores
José Carlos Gomes – Cal
(PTB), Abdala Salomão
Neto (PSDB) e Antonio
Alves da Silva - Toninho
da Farmácia (PDT). Em
função da entrada do
vereador José Carlos
Gomes - Cal na Comissão
de Segurança, o vereador
Toninho da Farmácia
passará a fazer parte da
Comissão Permanente de
Obras, Serviços Públicos,
Assuntos Rurais,
Ecologia e Meio
A m b i e n t e . O u t r o s
projetos Os vereadores
também votaram outros
projetos na Ordem do Dia
desta segunda-feira. O
Projeto de Lei n° 27/
2011, do Poder
Executivo, que “trata da
abertura de crédito

adicional especial” e
solicitava autorização da
Câmara para um crédito
adicional no valor de R$
3.350.000,00 (três
milhões e trezentos e
cinqüenta mil reais) para
a Secretaria de Educação
e Cultura foi aprovado. O
dinheiro será utilizado na
administração própria da
Merenda Escolar de
Pindamonhangaba e na
criação do Departamento
de Gestão Educacional.
Também foi aprovado –
por 10 a zero - o Projeto
de Lei n° 28/2011, do 
Executivo, que “altera a
Lei n° 5.059, de 23 de
junho de 2010, que dispõe
sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o
exercício de 2011”. A
alteração proposta pela
Prefeitura diz respeito a
criação do Departamento
de Gestão Educacional,
na Estrutura
Administrativa da
Prefeitura de
Pindamonhangaba. Outra
mudança é a denominação
dos departamentos
vinculados à Secretaria de
Assuntos Jurídicos e a
inclusão do
 Departamento de
Contratos e Convênios.
Assim, é  necessária a
criação dos respectivos
Órgãos e Unidades dentro
da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o
exercício de 2011.

Reajuste de 12,41% para
servidores públicos é

aprovado pelos
vereadores de Pinda

Estão abertas as inscrições
para o curso de Formação
de Guias Florestais. As
inscrições podem ser feitas
até quarta-feira (13), na
Secretaria de Meio
Ambiente de Caraguatatuba,
das 14h às 17h. As vagas
para o curso exigem que os
candidatos tenham mais de
18 anos, ensino fundamental
completo, boas condições
físicas (comprovada por
atestado médico) e vivência
nas atividades esportivas e
ambientais.O curso deve
durar cinco meses
(240 horas) e as
 aulas acontecem aos
sábados, das 9h às
16h, no Parque Estadual da
Serra do Mar. Os alunos
aprenderão fundamentos
básicos de turismo,
atividades de caminhada,
gestão de segurança e ainda
normas e legislações e farão
estágio de 40 horas no
P a r q u e
Estadual. Documentos:Para
a inscrição, os interessados
devem levar: quatro fotos
3x4; cópia de um documento
de identidade com foto e o
original; comprovante de
endereço (em seu nome ou
no nome dos pais); atestado

de antecedentes criminais
(que pode ser tirado no site
da Secretaria Estadual de
Segurança Pública ou no
Poupatempo); e atestado
médico (que pode ser
apresentado até o primeiro
mês do curso, informando que
o interessado está apto a
exercer atividade física
moderada)Serviço:Secretaria
de Meio Ambiente: Avenida
Frei Pacífico Wagner, 945,
Centro, Caraguatatuba-SP
Informações: (12) 3897-
2530 Sindicato dos
Metalúrgicos lança Concurso
Cultural para as mulheres
trabalhadoras Foi lançado
nesta segunda-feira, 11, o
Concurso Cultural da Mulher
Metalúrgica, “Minha História,
Minha Luta, Minha Vida”,
realizado pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região.As inscrições estão
abertas e podem participar as
mulheres trabalhadoras
metalúrgicas. A participação
pode se dar por meio do site
www.sindmetau.org.br,
diretamente na sede do
Sindicato e/ou entregando
uma Ficha de Inscrição que a
candidata deve retirar com o
diretor sindical de seu CSE
(Comitê Sindical de
Empresa)Com o objetivo de
criar um painel de vida das
trabalhadoras, relatando

sobre seu dia a dia e
enfatizando seu lado mãe,
estudante e guerreira, o
concurso pede para que as
concorrentes enviem suas
historias e as escrevam de
forma mais original
possível.De acordo com o
regulamento serão premiadas
as três melhores histórias. O
primeiro lugar receberá uma
viagem com acompanhante
para conhecer a Capital do
país, o segundo lugar uma
viagem para a colônia de
férias do Sindicato em
Ubatuba, e a terceira
colocada ganhará um par de
ingressos para o cinema e um
vale livro de 50 reais.Além
dos prêmios as vencedoras
terão suas histórias
divulgadas em uma
publicação que será
elaborada pela Secretaria de
Mulheres do Sindicato, por
meio da qual será relatada
toda a história
da mulher metalúrgica em
Taubaté e Região,
suas vitórias, lutas e
conquistasSe você conhece
alguma trabalhadora
metalúrgica conte a ela a
novidade, e se você mesmo
é uma trabalhadora, não
perca tempo, participe e
aproveite a oportunidade de
contar um pouco da sua
história de vida. Mais
informações pelo (12)
212343-14.

Estão abertas as inscrições para
formação de guias florestais
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Campos do Jordão volta a
ser palco, pelo segundo
ano, da 34ª Aviestur –
Feira de Turismo do
Estado de São Paulo, que
acontecerá nos dias 15 e
16/04, no  Campos do
Jordão Convention
Center. A Feira visa ser
um ponto de encontro do
setor turístico,
apresentando as
novidades e informações
de mercado, sendo um
facilitador das novidades
do Brasil e exterior, além
de proporcionar a troca
de experiências e um bom
relacionamento entre
parceiros e fornecedores,
oferecendo um ambiente
neutro e seguro para
discutir as necessidades
comerciais das agências
de viagens.A partir da 34ª
edição, a Aviestur ganha o
apoio da Abrav-SP,
Abracorp e Sindetur, o
que aumenta ainda mais a
representatividade do
evento dentro do estado
de São Paulo, oferecendo
não somente aos agentes
de viagens do interior do
Estado, o aumento de

oportunidades de
negócios e interação dos
fornecedores, tanto da
capital como do interior.
Neste ano são esperados
cerca de 4 mil
profissionais de turismo,
entre agentes de viagens
do interior de São Paulo,
capital paulista, além do
Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Paraná. A
Associação das Agências
de Viagens do Interior do
Estado de São Paulo 
(Aviesp), hoje, congrega
300 agências,de
viagens.”O Estado de São
Paulo é marcado pela
crescente movimentação
das viagens de negócios,
eventos e incentivos,
portanto, nada mais
natural. A iniciativa
também consagra a força
da união representada
pelo apoio das quatro
entidades representativas
do segmento: Sindetur-
SP, Abav-SP, Aviesp e
Abracorp”, menciona
Faustino Pereira,
presidente da
Abracorp.Entre os
destaques da

programação está o
Seminário do Consulado
dos Estados Unidos que
irá apresentar Orlando,
Universal – Orlando,
Tampa/St. Petersburg, Sea
World e os vistos, no
sábado (16/04), das 9h 30
âs 12h, no Hotel Serra da
Estrela.Os participantes
da 34ª Aviestur ainda irão
eleger o TOP na Aviestur
que irá concorrer a um
carro zero km, que a
Aviesp irá entregar na
festa de encerramento do
evento. A eleição busca
valorizar e reconhecer as
empresas do turismo
brasileiro, elencando
fornecedores e agentes
de viagens a fim de criar
critérios de mercado das
agências de viagens. Os
expositores do evento
também ganharão
premiação através de
medalhas nas categorias
Material promocional,
Condições comerciais,
Decoração e
Atendimento.Informações
e inscrições pelo site
w w w. a v i e s p . o r g . b r /
aviestur-2011

Aviestur volta a Campos
do Jordão no dia 15 de

Abril

O Ibama emitiu Licença
de Operação para
Transportadora Associada
de Gás (TAG), relativa ao
Gasoduto Caraguatatuba/
Taubaté (Gastau), que tem
como objetivo viabilizar o
transporte de gás natural
do Campo de Mexilhão, a
cerca de 140 quilômetros
da costa e, futuramente,
do campo de Tupi, situado
nas camadas do pré-
sal.Com diâmetro

projetado de 28
polegadas e extensão
aproximada de 94 Km, o
gasoduto terá capacidade
para transportar até 20
milhões de metros
cúbicos de gás natural por
dia.O Gastau foi
implantado a partir da
Unidade de Tratamento de
Gás e de Condensado/
UTGCA, denominada
Unidade de Tratamento de
Gás Monteiro Lobato, em

Caraguatatuba/SP, até a
Estação de Compressão
de Taubaté, localizada no
município de Taubaté, em
São Paulo.E atravessa os
municípios de
Caraguatatuba, Paraibuna,
Jambeiro, São José dos
Campos, Caçapava e
Taubaté, no Estado de São
Paulo, e se interligará à
malha de gasodutos do
sudeste através do
gasoduto Campinas-Rio.

Gasoduto
Caraguatatuba/Taubaté

foi autorizado pelo Ibama
a entrar em operação

A Secretaria de Saúde e o
Conselho Municipal de
Saúde de Tremembé realizou
no dia 07 de Abril – Dia
Mundial da Saúde - o
lançamento oficial da
Conferência Nacional de
Saúde que deverá acontecer
no dia 28 de maio deste
ano.A conferência tem por
objetivo discutir a política
nacional de saúde, segundo
os princípios da integralidade,
da universalidade e da
equidade. Nesse ano a

conferência abordará o tema:
Todos usam o SUS! “SUS
na regularidade social,
Política, Pública, atrimônio do
Povo Brasileiro”, “Acesso e
o Acolhimento com
qualidade: Um desafio para
o SUS!”.O SUS (Sistema
Único de Saúde) é a maior
política de inclusão social
existente no País. Daí a
importância da realização da
14º Conferência Nacional e
2º Conferência Municipal de
Saúde, na qual é fundamental

a participação popular para
discutir as políticas públicas
do país, bem como dos
municípios.Na ocasião
estavam presentes o
Secretário de Saúde Pedro
Cunha Neto, a Presidente do
COMUS Maria Apparecida
Gomes Pinto, as conselheiras
Eliana Maria Sales de
Toledo, Angela Maria Silva
Ribeiro, Maria das Graças de
Souza Ribeiro, Marina Alves
Cardoso e os profissionais

da saúde do município.

Conferência Nacional

de Saúde

O estudante Deivid
Estrela Bertoldo, 13
anos, da escola municipal
Profª Antonia Antunes
Arouca, do bairro
Massaguaçu, venceu a
etapa classificatória da
Tabuada Vanguarda, nessa
sexta-feira (08), em
Jacareí. A semifinal será
dia 27 de abril, na Cedemp
(Centro de Educação
Empreendedora), em São
José dos Campos.Na

competição, Caraguá faz
parte do grupo 2 e
competiu com os
municípios de Jambeiro,
Paraibuna, Ilhabela,
Monteiro Lobato, Santa
Branca, São José dos
Campos, São Sebastião,
Ubatuba e Jacareí. Deivid
derrotou, na última
rodada, o candidato de
São Sebastião, com o
cálculo de uma
multiplicação de três

dígitos por três em apenas
20 segundos.Na
semifinal, serão os quatro
alunos vencedores de
cada grupo concorrendo a
duas vagas para a final, no
dia 4 de maio, também em
São José dos Campos. O
organizador do evento,
Daniel Pasqualin disse
que Deivid tem grandes
chances na competição
devido ao raciocínio
rápido.

Caraguá é semifinalista
na Tabuada Vanguarda

Os professores de
primeiro ano da rede
municipal de ensino de
Caraguá receberam nessa
quinta-feira (7 de abril de
2011) um kit de letras do
alfabeto confeccionado
em tecido pela oficina
‘Fazendo Arte’, da
secretaria de Educação. O
material tem o objetivo de
criar elementos que
estimulem o
desenvolvimento da
criança no processo de
alfabetização.As letras do
alfabeto foram recortadas
em tecido e costuradas
em bolsas presas à um
varal. Nelas, as crianças
colocam objetos que
comecem com a letra
marcada. A coordenadora
pedagógica da oficina,

Ana Cristina Barreto dos
Santos, explica que foi
utilizado algodão cru
porque é lavável, tem
maior durabilidade e é
menos agressivo ao meio
ambiente, em
substituição ao EVA e o
TNT, muito utilizados
 nas escolas.A proposta da
secretaria de
Educação é criar um
espaço alfabetizador nas
salas de primeiro ano.
“Aprender a ler
não é só ficar sentado
olhando para um
 livro, mas sim
 interagir com letras
móveis, jogos e
brinquedos, com esses
elementos a criança se
desenvolve com mais
facilidade”, explicou a

supervisora de ensino,
Gilceli de Oliveira
Ubiña.Oficina Fazendo
Arte A oficina Fazendo
Arte é composta por 18
funcionários da
Educação, que por
motivos de saúde não
podem exercer suas
funções nos devidos
cargos, mas que possuem
habilidades artísticas e
com artesanato.Em
conjunto, elas
confeccionam materiais
para atender os Centros
de Educação Infantil,
como capas de colchão,
encostos e almofadas
diversas, como meia lua,
para a criança que está
começando a sentar e a
abraçadinha, que simula o
colo da mãe.

Alfabetos de tecido
enriquecem aprendizado

dos alunos

Governador Alckmin e
primeira dama Lu
experimentam pão
artesanal produzido
produzidos no núcleo de
ressocialização de detentas
Tremembé teve na amanhã
desta segunda-feira (11) a
presença do governador do
estado Geraldo Alckmin que
veio para inaugurar a
Penitenciária Feminina II de
Tremembé. O evento contou
com autoridades diversas,
secretários e prefeitos, entre
eles, o anfitrião José Antonio
de Barros Neto.Alckmin veio
acompanhado da primeira-
dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade -
Fussesp, Lu Alckmin.A nova
unidade prisional tem área
total de 18.869,48 m²  com 78
selas para abrigar 660
detentas. Alckmin ressalta

que é a primeira penitenciária
do Estado a ser planejada
especificamente para
necessidades e
particularidades de um
presídio.”A unidade
prisional é um modelo para
o Brasil, exclusiva para
presas mulheres, inclusive
para aquelas que
 tenham criança. Nela, as
presas em recuperação
contarão com
b r i n q u e d o t e c a ,
videoteca...”, disse o
governador. Esse é o projeto
Espaço Mãe, criado pela
Fundação Professor Dr.
Manoel Pedro Pimentel de
Amparo ao Preso (Funap),
que permite que, durante os
seis meses do período de
amamentação, as mães e
seus filhos ficam acolhidos. A
instalação da nova

penitenciária permitirá
desafogar as diversas cadeias
públicas da região que
abrigam presidiárias em
pequenos espaços. Somente
de Pindamonhangaba, 108
detentas serão transferidas
para a Penitenciária Feminina
II de Tremembé, confirmou o
prefeito do município João
Ribeiro.A unidade de regime
fechado de Tremembé tem
ainda  biblioteca, e
equipamento para o
desenvolvimento de trabalhos
de inclusão e ressocialização,
que conta com padaria
artesanal - projeto
desenvolvido pela primeira
dama Lu Alckmin, presidente
do Fundo Social de
Solidariedade (Fussesp) com
o objetivo de fornecer
capacitação profissional às

presas.

Governador Geraldo Alckmin

inaugura penitenciária

feminina em Tremembé


