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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.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Governo, promove o
lançamento da
campanha a favor da
reciclagem do óleo de
cozinha.Se jogado pelo
ralo da pia, o óleo que
utilizamos no dia a dia
para preparo dos
nossos alimentos pode
causar o entupimento
das tubulações nas
redes de esgoto,
aumentando em até
45% os custos de
tratamento.Além disso,
o óleo de cozinha é
altamente prejudicial
ao meio ambiente, se
não houver um sistema
de tratamento de
esgoto, acaba se

espalhando na
superfície dos rios e
das represas, causando
danos à fauna
aquática.No dia 17 de
setembro, o programa
tem inicio com
panfletagem realizada
pelas participantes da
Cooperativa de
Reciclagem de Moreira
César, no centro de
Moreira, e dia 24 de
setembro, na Praça
Monsenhor Marcondes
com a participação da
C o o p e r a t i v a
Reciclavida, de
Pindamonhangaba.O
objetivo da campanha é
gerar renda para quem
precisa e cuidar do
meio ambiente. Para
participar, basta guardar

o óleo de fritura de sua
casa em garrafas pet e
colocar para o
caminhão de
reciclagem. Acima de
três litros, as
cooperativas recolhem
as garrafas em
domicílio, basta entrar
em contato pelos
telefones 3543-2355
( P r e f e i t u r a ,
 Fundação
Dr. João Romeiro) e
3 6 4 1 - 1 1 1 6
(Subprefeitura) ou na
Sabesp (3644-4238).A
campanha é uma
parceria da Prefeitura
de Pindamonhangaba
com a Sabesp,
C o o p e r a t i v a
Reciclavida e Moreira
César Recicla.

Pindamonhangaba
promove reciclagem de

óleo de cozinha

O Prof. Dr. Ederaldo
Godoy Junior, do
Departamento de
Engenharia Civil e
Ciências Agrárias da
Unitau, representará a
instituição no 19º
Congresso Air
Polution que acontece
em Malta.O evento,
que ocorre entre dias
18 e 22 de setembro,
teve sua primeira
edição em 1993 no
México, e é um dos
mais famosos e
importantes da Europa,
trazendo como
principal tema o
M o n i t o r a m e n t o ,
Modelagem e Gestão
da Poluição
Atmosférica. A
conferência vem com
o objetivo de reunir
pesquisadores que
atuam no estudo de
contaminantes do ar

para a troca de
informações através da
apresentação e
discussão de
trabalhos.O docente
terá participação
especial, tanto por ser
o único brasileiro que
estará na conferência,
como por apresentar
um trabalho
importante sobre a
queima do
biogás, sistema
inovador e eficiente
para a diminuição do
efeito estufa.”
Estou feliz por ser o
único a
representar o Brasil e
também por expor um
trabalho de extrema
relevância para o nosso
planeta”, completa o
professor, satisfeito
por participar de um
dos melhores
congressos que tratam

da poluição do
ar.Nosso professor O
docente ganhou vários
prêmios, entre eles se
destacam: 1º lugar no
Prêmio Universidade
Tigre em 2000, com o
projeto Sistema
residencial de
tratamento anaeróbico
de esgoto. Conquistou
o 1º lugar no Concurso
Falcão Bauer, em
2006, no assunto
S i s t e m a s
M i c t ó r i o s
Ecoeficientes, CBIC –
Câmara Brasileira da
Industria da
Construção. E ainda, o
1º lugar no Prêmio
Santander Banespa de
Empreendedorismo,
no ano de 2005, com o
tema SANERA –
S a n e a m e n t o
Energização e Reuso
de Águas.

Professor representa a
Unitau em congresso em

Malta
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Setembro é marcado por
diversas datas
importantes para o meio
ambiente – Dia da
Árvore (21), Dia
Mundial sem Carro e
Dia do Rio Paraíba do
Sul (22) e início da
Primavera (23).
Justamente por isso, a
Prefeitura de Taubaté
promove neste mês o
Dias Verdes que, neste
ano, chega à sua 7ª
ediçãoOrganizado pela
Secretaria de Meio
Ambiente, em parceria
com a Secretaria de
Turismo e Cultura de
Taubaté, o 7º Dias Verdes
será aberto oficialmente
no próximo dia 21 de
setembro, se
estendendo até o dia 25,
sempre das 9h às 16h30,
no Parque Municipal do
Vale do Itaim.O evento
terá diversas atividades
realizadas no Parque do
Itaim, envolvendo aulas
de campo com noções
sobre a importância da
produção e conservação
das águas através de
nascentes e barragens e
observação das flores
que dão origem aos
frutos.Entre as
atividades também estão
programadas pescaria,
trilha ecológica, plantio
de mudas e
performances teatrais. A
programação ainda tem
como proposta uma
reflexão sobre a
importância de todas as
datas comemorativas de
setembro voltadas para
o meio ambiente.O
diretor de Meio

Ambiente, Ralph Leite,
acredita que ações como
essas estão diretamente
ligadas à formação do
conceito do futuro
cidadão e, por isso,
neste ano o evento tem
como alvo o público
jovem.Uma das atrações
desta edição do Dias
Verdes será a Corrida
Park Trail Run – corrida
rústica em meio à
natureza, programada
para o dia 25, às 8
horas.O endereço do
Parque Municipal do
Vale do Itaim é Avenida
São Pedro, 2000, Jardim
América. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3633-5008.As
datas de setembroO dia
21 de Setembro é o Dia
da Árvore. A escolha
desta data é em razão da
chegada da Primavera
que, em nossa
Taubaté, é
marcada pelas flores
amarelas do Guapuruvu,
árvore-símbolo da
cidade.Já o 22 de
Setembro é o Dia
Mundial sem Carro,
criado a partir de
movimento que
começou na Europa, que
é um manifesto-
reflexão sobre os
p r o b l e m a s
causados pelo uso
intenso de automóveis,
além de ser um convite
ao uso de meios de
transporte sustentáveis,
como a
bicicleta.Também em
22 de setembro se
comemora o Dia do Rio

Paraíba do Sul, o rio
mais importante da
nossa região, do qual
provém 80% da água
para o nosso
c o n s u m o P e i x o t o
destaca projetos
a m b i e n t a i s A o
comentar a realização de
mais uma edição do Dias
Verdes, o prefeito de
Taubaté, Roberto
Peixoto, lembrou os
diversos projetos que
vêm sendo executados
em sua administração
pela Secretaria de Meio
ambiente.Entre eles,
Peixoto destacou a
implantação dos
Parques Lineares dos
bairros Campos Elíseos
e Esplanada Santa
Terezinha.Este projeto
prevê a recuperação e
revitalização de áreas
localizadas a margens de
córregos, sem que haja
a impermeabilização do
solo. Assim, a
população passa a ter à
sua disposição mais uma
espaço de lazer num
processo de harmonia
com a natureza.Outro
projeto destacado por
Peixoto é a criação da
primeira Floresta
Urbana do município,
localizada às margens do
córrego do Convento
Velho, junto à Avenida
Benedito Elias de Souza,
no Jardim Santa Clara. O
local já recebeu o
plantio de centenas de
mudas de árvores e é
desenvolvido em
parceria com a iniciativa
privada, sem qualquer
custo para a Prefeitura.

Prefeitura de Taubaté
realiza 7ª edição do Dias

Verdes

O prefeito de Ubatuba
recebeu no último dia 6,
mais um título, desta vez
concedido pela Fundart
(Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba). O
título “Amigo da Cultura”
foi recebido pelo
prefeito, pelas mãos do
presidente da Fundart, em
reconhecimento à sua
colaboração para o
lançamento do CD 50
Anos da Banda Lira e
“pelo destacado apoio às
causas culturais de
Ubatuba”.A entrega do
título foi realizada durante
o jantar comemorativo
dos 50 anos da Banda Lira
Padre Anchieta, no Areia
Summer House, evento
que marcou o lançamento
do CD da banda, com
cerca de 250
participantes. Além do
prefeito, o jantar contou
com a presença de
vereadores, secretários
municipais e admiradores
do talento da Banda Lira
Padre Anchieta, em um
evento marcado por
homenagens e
c o m e m o r a ç õ e s . A
Prefeitura de Ubatuba e a
Fundart prestigiaram
todos os músicos que

compõem o elenco da
Lira Padre Anchieta com
menções de Honra ao
Mérito. O maestro
Herculano de Barros
Pinto e Pedro Alves de
Souza (maestro
Pedrinho), fundador da
Banda e criador da escola
de música da corporação,
respectivamente, também
foram homenageados. Ex-
músicos da Lira Padre
Anchieta foram
lembrados e receberam
C D ’ s
comemorativosRiqueza
cultural Em sua fala, por
ocasião das
comemorações, o
presidente da Fundart
acentuou que “a riqueza
cultural de um lugar
depende dos valores que
lhes são vitais para sua
história e autoestima. A
Banda Lira Padre
Anchieta é um desses
patrimônios. Por toda a
sua história, que exigiu
ações positivas de muitos,
a nossa ‘Lira’, também
pela qualidade musical
que apresenta, se inscreve
como dos mais
i m p o r t a n t e s
e m p r e e n d i m e n t o s
culturais de Ubatuba”.O

prefeito ficou bastante
emocionado com a
homenagem. “A Banda
Lira é para nós um dos
maiores orgulhos da
cultura ubatubense. Toda a
atenção e apoio que esse
grupo recebe da
prefeitura é apenas o
reflexo do que a banda
representa dentro do
nosso município, com um
trabalho sério, de
qualidade exemplar,
mostrando o quão
talentoso pode ser um
músico ubatubense.
Agradeço a todos pela
homenagem e espero
poder continuar contando
com a Banda Lira sempre
abrilhantando nossos
eventos”, disse o
prefeito.Com iniciativa da
Fundart – Fundação de
Arte e Cultura de
Ubatuba, Prefeitura de
Ubatuba e participação da
Associação “Lira Padre
Anchieta”, o
acontecimento teve a
parceria do Fundo Social
de Solidariedade, tendo à
frente a primeira dama do
município. (Fonte:
Assessoria de
Comunicação – PMU /
Fundart)

Prefeito de Ubatuba recebe
da Fundart o título “Amigo

da Cultura”

O prefeito de Ubatuba,
juntamente com seu chefe
de gabinete e diversos
secretários municipais,
esteve presente nesta
quinta-feira, 8, na
tradicional Festa de
Nossa Senhora das
Graças, no bairro Sertão
da Quina. O prefeito
acompanhou a missa,
rezada pelo bispo
diocesano Dom Altieri e
a procissão, juntamente
com milhares de
fiéis.Durante a missa, o
pároco da Igreja Nossa
Senhora das Graças,
Carlos A. Rodrigues,
agradeceu a presença do
prefeito e do chefe de
gabinete. “Agradeço a
Deus por poder contar
com o apoio da prefeitura
em mais um
ano.Obrigado pela fé e
devoção e pela ajuda de
toda a equipe da prefeitura
na logística da festa”,
disse o pároco, que
contou que pretende
transformar o Sertão da
Quina em mais um local
de peregrinação em
homenagem à Nossa
Senhora das Graças.”Para
nós é uma grande
satisfação participar
destes festejos e uma
honra estar junto ao bispo
Dom Altieri mais uma vez.
Esta é uma festa muito

importante para o bairro e
para os fiéis e prestigiar
esta ocasião é sempre
muito prazeroso para nós.
Agradeço ao bispo pela
presença em nossa
cidade, o que certamente
engrandece a Festa de
Nossa Senhora das
Graças”, disse o
prefeito.A história das
aparições A Festa de
Nossa Senhora das Graças
é tradicional no bairro
Sertão da Quina e
acontece para homenagear
e relembrar as aparições
ocorridas a partir de
1915. Conta-se que neste
tempo, habitavam o bairro
apenas poucas famílias,
que viviam em condições
de grande miséria e
isolamento. Viviam da
caça, da pesca e da
agricultura rudimentar de
subsistência. Foi neste
contexto que três
meninas que brincavam
pelas redondezas foram
surpreendidas pela
aparição de uma bela e
jovem senhora, que
posteriormente foi
descrita pelas crianças
como uma mulher muito
bonita, do tamanho de
suas mães.Para as
curiosas crianças, ela se
intitulou como Nossa
Senhora das Graças. Em
suas várias aparições,

atraiu multidões de
romeiros, vindos de todo
o litoral e planalto. Seu
primeiro milagre foi o de
conseguir alojar em um
lugar tão simples tamanho
número de romeiros. Em
suas aparições, Nossa
Senhora pediu que
orassem pela paz,
rezassem o terço e que
fossem construídos uma
capela e um
cruzeiro.Várias previsões
feitas por Nossa Senhora
foram posteriormente
confirmadas, mas mesmo
assim havia quem
duvidasse da história. As
quatro meninas foram
i n t e r r o g a d a s
isoladamente no Fórum
de Ubatuba e mesmo
assim os relatos foram
idênticos. Muitos fatos
aconteceram, à
semelhança do que
ocorreria em Fátima
(Portugal). Por volta de
1917, cessaram as
aparições no Morro da
Quina, conforme havia
sido previsto e em seguida
Nossa Senhora apareceu
aos três pastorinhos em
Fátima. Conta-se ainda
que sobre os fatos e
histórias das aparições
nada se escreveu e que
tudo foi relatado por
aqueles que presenciaram
ou de certa

Prefeito de Ubatuba
prestigia Festa de

Nossa Senhora das
Graças no Sertão da

Quina

Evento será realizado no
dia 18 de setembro, a
partir das 9h, na Praça
Capricórnio, no centro da
cidade.Atividades no
Dia do Educador Físico
em 2010 Diversas
atividades estão
programadas em Ubatuba
para o “2º Dia do
Educador Físico”. Com o
apoio da Secretaria de
Esporte e Lazer da

Prefeitura de Ubatuba, as
academias Esporte &
Vida, Ubatuba Outdoor
Fitness e Winner
Academia programaram
atividades para o próximo
domingo, 18, a partir das
9h, na Praça Capricórnio,
no centro da cidade.
Haverá prova de
pedestrianismo nas
categorias: até 20 anos, de
21 a 30 anos, de 31 a 40

anos, de 41 a 50 anos,
acima de 50 anos e infantil
(de 4 a 10 anos).
As inscrições, ao
 custo de R$ 20,00, já
podem ser feitas em uma
das academias
organizadoras do evento. 
Além da prova,
profissionais da área ainda
farão avaliação física,
demonstração de aulas e
atividades para crianças.

Ubatuba terá atividades
no Dia do Educador

Físico

Com a proximidade da
chegada da primavera, a
Prefeitura de Ubatuba, por
meio da Secretaria de Saúde,
está intensificando as ações
de combate ao mosquito da
dengue e alerta à população
para que redobre a
prevenção, retirando do meio
ambiente todo e qualquer
recipiente que possa
acumular água parada e
limpa. Embora seja esse o
momento de intensificação,
diversas ações têm sido
desenvolvidas durante todo o
ano pelos agentes do
Controle de Endemias da
prefeitura. Prevenção De
maio a julho há uma rotina
com armadilhas, visitas aos
pontos estratégicos, como
sucateiros e imóveis especiais
como Santa Casa e
supermercados. Nos bairros
do Perequê-Açu, Itaguá,
Centro e Ipiranguinha,
bairros mais populosos e que
apresentam maior infestação
do vetor, dois agentes, por
bairro, visitam os imóveis
levando apenas orientações

de prevenção aos
moradores, casa a casa.
“Ainda nesses meses, como
é um período de frio,
aproveitamos para dar férias
aos agentes. Sendo assim, de
agosto em diante a sequência
dos trabalhos não é
interrompida nas equipes”,
explica o coordenador do
Programa de Combate à
Dengue de Ubatuba, Antenor
Benetti.A partir de setembro
são vistoriadas todas as
unidades escolares e de
saúde, além dos pátios da
prefeitura, depósitos de
sucata, de materiais de
construção e bairros de
menos infestação.
“Nossa meta é
diminuir a infestação do
mosquito e ter índice abaixo
de 1% em novembro”, afirma
Benetti. Outras ações
Somente no primeiro
semestre deste ano os agentes
do controle de endemias
visitaram 31.893 imóveis. Em
9.920 imóveis foi realizado o
controle mecânico, ou seja,
houve remoção ou alteração

de objetos ou utensílios que
serviam de criadouro. O
tratamento químico focal foi
realizado em 1.301 imóveis
(tratamento de criadouros no
local, por não poderem ser
removidos). 1.652 imóveis
foram vistoriados em
muti rões /arras tões .  O
bloqueio e controle de
criadouros foi realizado em
35.317 imóveis. Em 3.685
imóveis houve o bloqueio
nebulização, que ocorre em
imóveis numa área infestada,
com caso confirmado de
dengue e com número inferior
a 15% de casas fechadas num
raio de 09 quarteirões do
paciente de dengue.
Vistorias na próxima
sexta-feira, 9 Dentro das
ações de intensificação de
combate ao
 mosquito da dengue, na
próxima sexta-feira, 9, cerca
de 23 agentes do Controle de
Endemias percorrerão as ruas
do bairro do Itaguá
priorizando vistorias em
caixas d’águas, calhas e
pneus.

Ações de combate à dengue

são intensificadas em Ubatuba

A Secretaria de Educação
informa que estão disponíveis
aos interessados, até o dia 31
de outubro de 2011, na Rua
Costa Cabral, 995, Centro,
Tremembé, Estado de São
Paulo, de segunda a sexta-

feira, das
9 às 12 e das
14 às 17 horas,
c e r t i f i c a d o s
referentes a oficinas,
palestras e cursos
promovidos pela Secretaria e

realizados em anos anteriores
a 2011. O não
comparecimento no local,
horário e data acima
d i s c r i m i n a d o s
fará com  que os certificados
sejam inutilizados. 

Em Tremembé Prazo para
retirada de certificados na
Secretaria de Educação


