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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.

O presidente do Codivap
(Consórcio de
D e s e n v o l v i m e n t o
Integrado do Vale do
Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte) e prefeito de
Ubatuba recebeu os
prefeitos integrantes do
consórcio para a 6ª
reunião ordinária do ano,
nesta sexta-feira, 26. O
encontro aconteceu no
Hotel Recanto das
Toninhas e contou com a
presença de dois
deputados estaduais:
Padre Afonso Lobato e
Hélio Nishimoto.O
principal tema da reunião
voltou a ser a
regionalização do Vale,
assunto que tem sido
recorrente em todas os
encontros do Codivap,
por estar em fase decisiva
para concretização. O
deputado Padre Afonso,
representando a Frente
Parlamentar do Vale do
Paraíba, reiterou a
importância do tema: “já
conversamos diversas
vezes sobre a
regionalização e esta
semana estivemos com o
secretário Edson
Aparecido para falar
sobre essa questão e
cobrar agilidade. Por isso
vim hoje para apresentar
para vocês como
está o andamento do
p r o c e s s o .
Estão sendo feitos
estudos para avaliar qual
formato é o mais
adequado para nossa
região – a região
metropolitana ou
aglomeração urbana – e
assim que isso for
definido, o Governo do
Estado vai enviar para a
Assembleia Legislativa,

em regime de
urgência”. Um dos
argumentos é que a
regionalização garantiria
mais autonomia política e
econômica às cidades do
Vale, facilitando a
obtenção de recursos e
melhorias junto às esferas
estadual e
federal.Importância do
Codivap no processo De
acordo com o deputado,
durante os 45 dias de
prazo para uma decisão, a
Frente Parlamentar
realizará outras reuniões
para discutir o projeto
com a população e o
Codivap é peça
fundamental neste
processo. “O Consórcio,
juntamente com a Frente
Parlamentar, tem o papel
de protagonizar essas
discussões junto ao
Governo do Estado.
Temos que amadurecer a
questão e avançar para
ajudar a região em um
planejamento integrado e
fazer com que ela tenha o
peso político que merece.
Isso vai ser traduzido em
melhoria de estradas,
saúde, segurança pública,
etc”, completou Padre
Afonso Lobato.Hélio
Nishimoto também
discursou sobre o tema,
dizendo que os objetivos
da regionalização vão
exatamente ao encontro
do que o Codivap
pretende no dia a dia: a
integração para o
d e s e n v o l v i m e n t o
regional. Nishimoto falou
também sobre a
importância da união dos
prefeitos. “Estou muito
otimista e vamos
continuar nessa
caminhada, mas senti falta
da presença de mais

prefeitos para esta
discussão tão importante,
que é de interesse de
todos. Tem que haver
unidade para que
obtenhamos o que
queremos”, considerou o
d e p u t a d o . F r e n t e
Parlamentar O prefeito
de Ubatuba fez questão de
enaltecer a relevância da
Frente Parlamentar na
região: “A Frente tem
ajudado muito o Codivap
em diversos assuntos.
Aqui em Ubatuba, por
exemplo, ajudou na nossa
Santa Casa e termos os
deputados presentes em
nossas reuniões, além de
ser uma honra é também
muito importante para que
possamos ter ainda mais
representatividade junto
ao Estado”.Os prefeitos
discutiram ainda a questão
das estradas vicinais da
região que, segundo eles,
merecem uma maior
atenção para melhorias
das condições de acesso,
tanto para turismo como
para escoamento de
produções.Paralelamente
à reunião dos prefeitos,
aconteceu o Codivap
Mulher, com a presença
das primeiras-damas. A
reunião contou com a
palestra da representante
do Sebrae –
regional Guaratinguetá,
Márcia Mendes Coelho,
falando sobre
empreendedorismo.Por
fim, o presidente do
Codivap agradeceu a
presença de todos,
dizendo que espera ter
recebido os demais
prefeitos tão bem quanto
ele sempre é recebido nas
outras cidades onde as
reuniões acontecem
mensalmente.

Regionalização do Vale
foi o principal tema da
reunião do Codivap em

Ubatuba
No mês de agosto de
2011, o custo da Cesta
Básica Familiar do Vale
do Paraíba para uma
f a m í l i a - p a d r ã o
brasileira com 5 pessoas
e com poder de compra
de 5 salários mínimos
vigentes (R$ 545,00)
totalizando R$ 2.725,00
foi de R$ 925,91
correspondendo a uma
redução de -0,50% em
relação ao mês de julho
de 2011 (R$
930,52).Neste mês de
agosto de 2011, São
José dos Campos
continuou a ser a cidade
do Vale do Paraíba que
tem o menor custo da
cesta básica (R$
906,09) e Taubaté a que
apresentou maior custo

(R$ 945,20). A
diferença da variação
entre as cidades (menor
e maior custo)
aumentou de 3,97% no
mês de julho de 2011
para 4,32% no mês de
agosto de
2011.Comparando a 4a.
semana de julho/2011
com a 4a. semana de
agosto/2011, dos 32
produtos de alimentação
pesquisados, 15
sofreram aumento de
preço, 17 redução. Dos
5 produtos do grupo
higiene pessoal, 3
tiveram aumento de
preço e 2 redução. Em
relação aos 7 produtos
de limpeza doméstica, 2
tiveram aumento de
preço e 5 redução.Os

produtos queijo, tomate,
abobrinha, açúcar
refinado e sal sofreram
aumento de preço em
todas as cidades.
Inversamente, alface,
couve, batata, farinha de
trigo, óleo de soja,
cebola e desinfetante
sofreram redução de
preços em todas as
cidades.Entre os
produtos pesquisados os
que apresentaram
maiores altas foram:
tomate (13,83%)
abobrinha (9,88%) e sal
(8,07%). Os produtos
que apresentaram as
maiores reduções
foram: batata (-
21,28%), couve (-
17,88%) e alface (-
16,34%).

Custo da Cesta Básica
do Vale teve uma

redução de -0,50%

Evento potencializa
núcleo de educação e
anima cidade depois de
ano difícil em 2010. A 4ª
Semana da Canção
Brasileira, sob curadoria
da cantora Suzana Salles,
vem mais uma vez cumprir
o seu papel de discutir a
canção popular na
estância turística, e agora
também Patrimônio
Histórico Nacional, a
cidade de São Luiz do
Paraitinga. De 12 a 18 de
setembro, público e
população local
participarão de oficinas e
palestras, além de
apreciarem shows como
de Dominguinhos,
Karnak, Geraldo Azevedo,
Hélio Ziskind, Leci
Brandão e Tulipa Ruiz,
entre outrosA canção
brasileira mais uma vez
ganha grande destaque
durante a realização da 4ª
Semana da Canção
Brasileira, que acontece
entre os dias 12 e 18 de
setembro, na estância
turística e Patrimônio
Histórico Nacional, a
cidade de São Luiz do
Paraitinga. Em sua quarta
edição, o núcleo de
formação potencializa sua
programação oferecendo
inúmeras oficinas para
alunos e professores da
rede pública da cidade,
para o público
participante e já cativo do
evento, além de shows em
vários espaços da cidade,
com atrações que vão dos
c o n s a g r a d o s
Dominguinhos, Leci
Brandão e Geraldo
Azevedo, até novos
talentos como Tulipa
Ruiz, Kiko Dinucci e
Romulo Fróes, sem
esquecer o público

infantil, com shows de
Hélio Ziskind e Banda
Mirim. O evento é uma
realização do Ministério
da Cultura, da cidade de
São Luiz do Paraitinga,
apoio da Secretaria de
Estado da Cultura de São
Paulo e patrocínio da
SABESP e CESP através
da Lei Federal de
Incentivo à Cultura.Entre
as oficinas que o público
em geral terá acesso,
estão assuntos
fundamentais do
cancioneiro brasileiro
como o grande encontro
entre João Gilberto e Tom
Jobim, a obra de Edu Lobo
e o canto incomparável da
divina Elizeth Cardoso,
todas elas ministradas por
Zuza Homem de Mello.
Também durante os dias
da semana, o mestre em
musicologia e doutorando
em criação musical pela
ECA-USP, cantor e
compositor Sérgio
Molina vai abordar temas
e analisar aspectos das
obras de Villa-Lobos,
Chico Buarque, Milton
Nascimento, Gal Costa e
da Vanguarda Paulista.
Este ano, além de
palestras, o público vai se
deleitar com excelentes
documentários em quatro
exibições no charmoso
mercado da cidade, com
comentários de Sérgio
Molina e debate do
público após a sessão. Na
programação, Daquele
Instante em Diante, que
focaliza com maestria a
obra de Itamar
Assumpção.A Semana da
Canção Brasileira torna-
se cada vez mais
fundamental para a
programação fixa da
cidade. O ano de 2010 foi

marcado por incrível
chuva que deixou a cidade
submersa e seu
patrimônio material
ameaçado. E foi
justamente aí que
apareceu com mais força
a grande importância de
seu tesouro imaterial, nas
palavras da curadora do
evento, a cantora Suzana
Salles. A cultura peculiar
e criativa, celebrada
incansavelmente ao longo
dos últimos anos, virou
moeda forte na
reconstrução da cidade.
Nesse cenário, é
relevante lembrar que a
Semana da Canção
Brasileira é antes de tudo
uma reflexão sobre o
maior patrimônio
imaterial do país, nossa
canção popular, completa
Suzana. A edição do
evento, este ano, será
também uma vitória para
o povo local, que merece
celebrar junto com o
imenso público que
deverá comparecer
durante a tão esperada 4ª
Semana da Canção
Brasileira.Para obter a
programação completa,
acesse o site
www.semanadacancao.com.br
4ª Semana da Canção
Brasileira na cidade de
São Luiz do
ParaitingaData: de 12 a 18
de setembro (de segunda
a domingo)Horários:
atividades das 9h às
22hEntrada francaLocal:
cidade de São Luiz do
Paraitinga - Km 42,5 da
Rodovia Oswaldo Cruz,
estrada entre as cidades
de Taubaté e Ubatuba, na
serra do Mar
.Informações turísticas:
(12) 3671-7000
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

4ª Semana da Canção Brasileira em São

Luiz do Paraitinga
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A Jornada Paulista de
Anestesiologia (JOPA)
acontece em Campos do
Jordão Convention
Center entre os dias 16 e
18 de setembro. Nesta
45ª edição, os
profissionais irão debater
o cenário da
especialidade diante dos
diversos procedimentos
indo desde a obstetrícia

até as de curta duração em
a t e n d i m e n t o s
a m b u l a t o r i a i s ,
bem como os eventos
adversos em anestesia e
segurança dos
p a c i e n t e s . J o r n a d a
Paulista de
Anestesiologia é uma
realização da Sociedade
de Anestesiologia do
Estado de São Paulo

(Saesp) contará além da
programação científica,
exposição de
produtos e equipamentos
para o melhor
atendimento dos
pacientes.A 45ª
JOPA conta com a
organização da Campos
do Jordão Eventos.
Informações pelo
telefone (12) 3663-2166.

45ª JOPA acontece em
Campos do Jordão

Entre os dias 23 de
setembro e 06 de outubro
acontece em Campos do
Jordão, o Festival dq
Primavera, que reunirá
uma gama de
apresentações culturais
pela cidade.Nesta A
programação contará
exposição de fotografias
e artes plásticas, no
Espaço Telefônica (ao
lado da Praça do
Capivari), as esculturas
estarão exposta no

IPHAC (antigo musu de
Imagem e Som) e sessões
de cinema, no Espaço
Cultural Dr. Além.Os
interessados têm até 21
de setembro para se
inscrever, através do
culturacj.blogspot. com,
ou através do telefone
(12) 3664-3524.Festival
da Primavera é uma
realização da Prefeitura
de Camos do Jordão,
através da Secretaria
Municipal de Cultura,

com apoio do Cineclube
Araucária, Campos do
Jordão e Região
Convention & Visitors
Bureau, Centro Italiano de
Cultura, Governo do
Estado de São Paulo,
Santa Marcelina de
Cultura e IPH.Mais
informações através do
telefone (12) 3664-3524
– Secretaria Municipal de
Cultura.Em breve a
programação completa do
Festival de Primavera

Festival de Primavera começa dia 23/

09 em Campos do Jordão

Destinada ao público de
todas as faixas etárias,
programação vai de 09 a
18 de setembro na capital
e interior e acumula 77
apresentações de 13
grupos brasileiros e três
internacionais (da
Espanha, Holanda e Peru);
apresentações da cidade
acontecem na Praça Dom
Epaminondas e no circo,
entre os dias 09 e 18 de
setembro Com dois
espetáculos – Cortejo
Bloconeco e Musicircus
– a Cia Navegante abre a
Mostra Sesc Teatro de
Animação em Taubaté dia
9. Dia 11, a Cia Bonecos
Urbanos traz Só sonho
samba; dia 14, tem Anjo,
da Companhia Duda
Paiva; dia 15, a
Companhia Teatro
Portátil mostra o trabalho
intitulado 2 números; dia
16, tem O pássaro do sol,
com A Roda Teatro
Bonecos e dia 17 é a vez
de Mira, criação do grupo
De Pernas Pro Ar. O
espetáculo O Buda e a
baleia, da Cia Ópera na
Mala, dia 18, encerra a
mostra em São Carlos.A
Mostra Sesc Teatro de
Animação reúne
espetáculos de seis
grupos de São Paulo
(Bonecos Urbanos, Cia
Truks Teatro de Bonecos,
Fios de Sombras, Ópera

na Mala, Pia Fraus e
Sobrevento), dois do Rio
de Janeiro (Cia Portátil e
Contadores de Estórias de
Paraty), dois de Minas
Gerais (Aldeia Teatro de
Bonecos e Cia Navegante
Teatro de Marionetes),
dois do Rio Grande do Sul
(Cia Lumbra e De Pernas
Pro Ar) e um da Bahia (A
Roda Teatro Bonecos).
Da Espanha, vem a
companhia de Jordi
Bertran; da Holanda o
trabalho do brasileiro
Duda Paiva, de companhia
homônima, e o Santa
Rodilla representa o Peru.
Uma intervenção e nove
oficinas complementam o
evento.Com espetáculos
no Sesc Ipiranga e nas
unidades de Bauru,
Ribeirão Preto e Santo
André, além Taubaté, a
Mostra começa sexta-
feira, dia 9 de
setembro, O
encerramento é no
domingo, 18, alcançando
então Araraquara,
Campinas, Pinheiros,
Santana, São Carlos e São
José dos
Campos.Programação de
Taubaté  09 sex, 15h
Cortejo Bloconeco - Cia
Navegante Praça Dom
Epaminondas09 sex,
20h30 Musicircus - Cia
Navegante Circo11 dom,
16h Só sonho samba - Cia

Bonecos Urbanos
Circo14 qua, 20h30 Anjo
- Companhia Duda Paiva
Circo15 qui, 19h30 2
números - Companhia
Teatro Portátil Circo16
sex, 20h30 O pássaro do
sol - A Roda Teatro
Bonecos Circo17 sab,
11h Mira - De Pernas Pro
Ar Praça Dom
Epaminondas18 dom, 16h
O Buda e a baleia - Cia
Ópera na Mala
CircoSERVIÇOMostra
Sesc Teatro de Animação
De 9 a 18 de setembro,
nas unidades do Sesc
Ipiranga, Pinheiros e
Santana, na capital, e em
Araraquara, Bauru,
Campinas, Ribeirão
Preto, Santo André, São
Carlos, São José dos
Campos e
Taubaté.Ingressos a R$
4,00 [inteira], R$ 2,00
[usuário matriculado no
Sesc e dependentes, +60
anos, professores da rede
pública de ensino e
estudantes com
comprovante] e grátis
[trabalhador no comércio
e serviços matriculado no
Sesc e
dependentes] .Alguns
espetáculos são grátis
também para todos os
tipos de público.Consulte
programação e condições
no site:
www.Sescsp.org.br

Taubaté terá oito
atrações inéditas da

mostra Sesc de Teatro
de Animação

Conferência será
realizada no dia 13 de
s e t e m b r o .
Credenciamento poderá
ser feito de e 5 a 12 de
setembro. A comissão
organizadora da 1ª
Conferência Municipal de
Políticas Públicas da
Juventude de Ubatuba
esteve reunida nesta
sexta-feira, 2, discutindo
as regras de
funcionamento do evento.
A Conferência será
realizada no dia 13 de
setembro, às 19h, na
escola municipal Padre
José de Anchieta. No
período de 5 a 12 de
setembro será feito o
credenciamento, que
garante a participação

com direito à voz e voto
do jovem na Conferência.
O credenciamento deverá
ser feito na Fundac de
Ubatuba (Fundação da
Criança e do
Adolescente), das 9 às
12h e das 14 às 17h.  A
C o n f e r ê n c i a A
Conferência terá como
objetivo propiciar um
espaço para reflexão de
temas relacionados à
juventude de Ubatuba e
discutir propostas a serem
encaminhadas para
Conferência Estadual da
Juventude. Serão
debatidos os seguintes
temas: Juventude:
Democracia, participação
e desenvolvimento
nacional; Plano Nacional

de Juventude: prioridades
2011-2015; Articulação e
Integração das Políticas
Públicas de Juventude.
Dentro desses temas a
Conferência discutirá
cinco eixos centrais:
Direito ao
D e s e n v o l v i m e n t o
Integral, Direito ao
Território, Direito à
Experimentação e
Qualidade de Vida,
Direito à Diversidade e
Vida Segura e Direito à
Participação.  Durante a
Conferência serão eleitos
delegados para participar
da Conferência Estadual
da Juventude que
acontecerá nos dias 29 e
30 de outubro, em São
Paulo.

Ubatuba realizará Conferência

Municipal da Juventude

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Coordenadoria
Municipal de Trânsito vai
promover entre os dias 18
e 25 de setembro a
Semana de Educação de
Trânsito, com o tema
“Década Mundial de
Ações para a Segurança
do Trânsito – 2011/2020:
Juntos Podemos Salvar
Milhões de Vidas”.Nesta
sexta-feira, 2, foi
realizada uma reunião
preparatória para o
evento, da qual
participaram o
coordenador municipal de
Trânsito, o secretário
municipal de Esporte e
Lazer, o assessor de
Assuntos Comunitários, o
comandante da Guarda
Municipal, além de
representantes de
entidades que serão
parceiras no evento,
como a Polícia Militar, a
Sanepav, a academia
Outdoor Fitness e a
equipe Pro-Bike de
Ciclismo de
Ubatuba.Durante a
reunião foram discutidos
os detalhes da Semana de
Educação de Trânsito, que
vai contar com ações

educativas, recreação,
palestras nas escolas e
blitz educacionais em
diferentes pontos da
cidade.No dia 22 de
setembro, que será o “Dia
mundial na cidade sem
meu carro”, serão
realizadas diversas
atividades, além de um
passeio ciclístico, cujas
inscrições já estão abertas
na Coordenadoria de
Trânsito. Confira a
programação e
participe! 18/09 –
domingo Das 8h às
12hLocal: Praça de
Eventos-Mini cidade
i t i n e r a n t e - J o g o s -
Recreação-Espaço para
pintar e colorir-Pintura no
r o s t o - C a m a
elásticaDistribuição de
pipoca e algodão doce19/
09 - segunda-feiraDas 8h
às 17h- Palestra educativa
nas escolas- Blitz
Educacional na Rua Hans
Stadens e Coronel
Domiciano – Centro, com
o tema “pedestre”20/09 -
terça-feiraDas 8h às 17h-
Palestra educativa nas
escolas- Blitz
Educacional na Av Prof
Thomaz Galhardo x Praça

13 de Maio – Centro,
com o tema “ciclistas”21/
09 - quarta-feiraDas 8h às
17h- Palestra educativa
nas escolas- Blitz
Educacional na Av Prof
Thomaz Galhardo, em
frente ao Tubão – Centro,
com o tema
“motociclistas”22/09 -
quinta-feiraDas 8h às
21hDia Mundial na cidade
sem meu carroLocal:
escolas e Praça de
Eventos-Mini cidade
itinerante-Pintura no
rosto- passeio ciclístico
noturno, com saída
pontualmente às 20h23/
09 – sexta-feiraDas 8h às
17h- Palestra educativa
nas escolas- Blitz
Educacional na Av Iperoig
– Centro, com o tema
“motoristas”24/09 –
sábadoDas 8h às
14hLocal: Bairro Jardim
Ubatuba-Mini cidade
i t i n e r a n t e - J o g o s -
Recreação-Espaço para
pintar e colorir25/09 –
domingoDas 8h às
14hLocal: Bairro
Ipiranguinha-Mini cidade
i t i n e r a n t e - J o g o s -
Recreação-Espaço para
pintar e colorir

Prefeitura de Ubatuba realiza

reunião preparatória para a Semana

de Educação de Trânsito

O prefeito de Ubatuba esteve
na cidade de Sorocaba na
última terça-feira, 30, em uma
visita que teve como objetivo
a troca de experiências com
relação ao sistema cicloviário
das duas cidades. Sorocaba é
tida como exemplo, não só no
Estado de São Paulo, mas em
todo o país, possuindo 78km
de ciclovias e um amplo
programa de incentivo ao uso
da bicicleta.O prefeito de
Ubatuba foi recebido pelo
prefeito de Sorocada, Vitor
Lippi, que, em seu segundo
mandato à frente do
Executivo, conseguiu
implantar em seu município
um dos programas cicloviários
mais eficazes e reconhecidos
de toda a América Latina.
“Fomos muito bem recebidos
pelo prefeito Vitor Lippi e pelo
seu vice, José Ailton Ribeiro.
Tivemos a oportunidade de
conhecer de perto as ciclovias
de Sorocaba, nas quais
podemos nos espelhar para
uma melhoria do nosso
sistema cicloviário. Por ser
uma cidade de grande porte,
Sorocaba possui
particularidades bem
diferentes das nossas, mas
certamente podemos tirar
bons exemplos e adaptá-los à
nossa realidade”, explicou o
prefeito de Ubatuba.Durante
a visita, o prefeito teve a
oportunidade de conhecer a
estrutura da Urbes (Empresa
de Desenvolvimento Urbano
e Social de Sorocaba),

acompanhado pelo presidente
da mesma e secretário de
Trânsito e Transporte, Renato
Gianolla. O prefeito de
Ubatuba explicou a
necessidade que o município
possui de ter um sistema
cicloviário eficiente, por ser
uma das cidades brasileiras
com maior número de
bicicletas por habitante. “Em
Ubatuba já temos cerca de 40
km de faixas exclusivas para
o tráfego de ciclistas e até
2012 queremos ampliar em
mais 30 km o nosso sistema
cicloviário. Viemos buscar em
Sorocaba formas de usarmos
o exemplo bem sucedido da
atual administração para
melhorar a nossa estrutura de
ciclovias e ciclofaixas”.Troca
de experiênciasO prefeito
de Sorocaba se colocou a
disposição do município e
enalteceu o fato de além do
grande número de ciclistas,
Ubatuba possuir um também
forte apelo para o uso de
bicicletas. “Em Ubatuba,
andar de bicicleta se torna
ainda mais agradável, pelas
belezas naturais e por ser em
boa parte um município plano.
Queremos contribuir no que
for possível para a melhoria
do sistema cicloviário de
Ubatuba, nos colocando a
disposição para a troca de
informações e experiências
neste sentido”, disse Vitor
Lippi, que também convidou
o prefeito Eduardo Cesar a
participar do 6º Encontro da

CRA (Ciclovias Recreativas
das Américas), que vai
acontecer em novembro, na
Colômbia, onde Sorocaba será
a única representante
brasileira.Em Sorocaba, a
prefeitura implantou o
programa “Pedala Sorocaba”,
que engloba diversos projetos,
como o “Bicicleta Pública”
(que disponibiliza bicicletas
gratuitamente para o uso dos
munícipes durante duas
horas), passeios noturnos,
escolinhas de ciclismo, entre
outros. O prefeito de Ubatuba
ficou bastante satisfeito e
animado para implantar em
Ubatuba um programa nos
moldes do que existe em
Sorocaba. “Também
pretendemos lançar um
grande programa de incentivo
ao uso de bicicleta como meio
de transporte, com atividades
diversas, nos moldes do que
já existe em Sorocada. E
tivemos, junto ao prefeito
Vitor Lippi, que é um dos
melhores prefeitos do Estado
de São Paulo e uma promessa
da política nacional, todo o
apoio para que isso se
concretize”.Durante a visita,
o prefeito de Ubatuba também
foi acompanhado pelo diretor
de Transportes de Sorocada,
Celso Bersi, pelo assessor
técnico da Urbes, José Carlos
de Almeida e pelo gerente de
Fiscalização de Transportes,
Marlon Lopes de Moraes, que
já foi chefe da Coordenadoria
de Trânsito em Ubatuba.

Prefeito busca em Sorocaba
exemplos para melhorias no

sistema cicloviário de Ubatuba


