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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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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
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Nos dias 11 e 12, o Sesc
Taubaté promove, dentro
da programação do Sesc
Verão 2011, uma vivência
em Air Track, às 19h.
Utilizando equipamento
dinamarquês, será
montada uma pista
inflável para acrobacias e
saltos, proporcionando,
de forma recreativa e
dinâmica, a realização dos
movimentos da
modalidade. Sesc Verão
2011 Até 27 de fevereiro
todas as unidades do Sesc
do Estado de São Paulo
dão início ao Sesc Verão
2011, oferecendo ao
público uma programação
voltada ao
reconhecimento do
Esporte como atividade
de convívio social, de
prazer, de
autoconhecimento, de
transformação individual
e de qualidade de vida. A
temática do Sesc Verão
2011 é baseada em
estudos sobre pedagogia
do movimento
 humano; assim, a
programação é dedicada
ao “Esporte
Participação”, com
atividades inclusivas, de

desenvolvimento das
habilidades e das
potências individuais,
com o intuito de fazer
com que cada pessoa viva
a experiência de
“esportear”. O Sesc Verão
2011 acontece entre os
meses de janeiro e
fevereiro em todas as
unidades da capital e do
interior e deve reunir
mais de dois milhões de
pessoas em suas
atividades. Tamanha
afluência de público
deve-se, de um lado, ao
trabalho permanente que a
entidade desenvolve nas
33 unidades do estado,
levando a mensagem de
que uma vida ativa, que
contemple atividades
f í s i c o - e s p o r t i v a s ,
desenvolve a saúde e o
bem-estar e, de outro
lado, à competência do
Sesc São Paulo em
oferecer programas que,
ao integrar conceitos
técnicos, científicos e de
socialização, apresentam
o caráter da ludicidade e
do acesso à participação.
No Sesc Taubaté o tema
escolhido para sua ação no
Sesc Verão foi o Esporte

em todos os sentidos. Um
olhar para o Esporte com
mais intensidade,
refletindo sobre como é
possível ampliar o
desenvolvimento integral
das pessoas por meio da
prática esportiva. Em sua
concepção mais simples,
pensamos no esporte do
campeão, do recorde, do
excepcional, do sobre-
humano. O que se
pretende no Sesc Verão
2011 é aprender e ensinar
com o esporte – e nele
estão a habilidade de
conhecer, o
desenvolvimento de cada
um de nós, o jogo como
espaço pessoal e social.
No esporte, seu corpo
fala, sente, ouve, vê, se
descobre e encontra os
caminhos do sentido.
Serviços Vivência de Air
Track Dias 11 e 12, às
19h. Inscrições na Central
de Atendimento.
Vagas limitadas. Grátis. O
Sesc Taubaté está
localizado na
Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
Terezinha. Informações
36344000.

Vivência de Air Track no
Sesc Verão em Taubaté

O show acontece dia 14
de maio em São Paulo.
Ian Anderson e banda irão
apresentar os sucessos
que fizeram do Jethro Tull
uma das bandas de rock
mais conceituadas da
história No dia 14 de maio
o Credicard Hall receberá
em seu palco Ian
Anderson, líder e
membro fundador do
Jethro Tull, banda
pioneira do rock
progressivo. Com mais de
40 anos de carreira
sólida, Anderson
desembarca em São Paulo
para uma apresentação
que dá uma roupagem
acústica ao som
 do grupo inglês. Os
ingressos para clientes
Credicard, Citibank e
Diners estarão
disponíveis entre os dias
19 e 25 de janeiro. O
público em geral poderá
adquirir seus ingressos a
partir de 26 de janeiro.
Mais informações serão

divulgadas em breve. A
realização é da TIME
FOR FUN. Conhecidos
pelo estilo eclético, que
incorpora elementos da
música clássica e celta,
assim como do rock
alternativo e do folk, e
pelo trabalho único na
flauta de Ian Anderson,
Jethro Tull se apresentou
no Brasil pela primeira
vez em 1988. Além de
Anderson (gaita, violão,
guitarra, flauta, mandolin,
vocais), a apresentação
conta com Florian Opahle
(guitarra), Scott
Hammond (bateria), John
O´Hara (teclado),
David Goodier (baixo).
Para a apresentação no
Brasil, rocks clássicos
como “Aqualung”,
“Locomotive Breath” e
“Living In The Past”
ganharão arranjos
acústicos, assim como
outros grandes sucessos
dos mais de 20 álbuns já
lançados. O grupo

também apresentará novas
músicas criadas
especialmente para essa
turnê. Histórico O Jethro
Tull começou sua carreira
em clubes britânicos nos
anos 60. A princípio a
banda passou por
inúmeras mudanças de
nome para conseguir mais
shows, mas Jethro Tull
foi o que acabou ficando
depois que conseguiram
um contrato com uma
gravadora. Nome esse que
vem do agricultor Jethro
Tull que inventou a
semeadeira. Em sua
trajetória, Tull ganhou um
Grammy em 1989 como
melhor “Performance de
Rock Pesado/Metal”,
derrotando os favoritos
Metallica. Já em 1996,
uma combinação de
artistas do rock
progressivo lançou um
tributo ao grupo, “To Cry
You a Song”, que incluía
contribuições de diversos
ex-integrantes da banda.

Líder do Jethro Tull Ian
Anderson volta ao Brasil
para única apresentação

A luta contra a dengue
continua em Taubaté. A
Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de
Saúde, continua se
dedicando com ações
educativas e informativas
para combater a doença.
Além dessas ações de
prevenção, a prefeitura
também está se
preparando para o
enfrentamento da doença
na cidade. Como parte
desse plano a Secretaria
de Saúde realiza amanhã,
dia 13, treinamento
direcionado a médicos,
representantes de todos
os hospitais e
laboratórios médicos de
Taubaté, Vigilância
E p i d e m i o l ó g i c a

Municipal, GVEXXXIII e
SUCEN. Em parceria com
a Câmara Municipal, a
prefeitura realizou a
gravação de um DVD com
orientações quanto ao
manejo clínico
ambulatorial da dengue,
que será disponibilizado
gratuitamente para
médicos da PMT,
hospitais, clínicas, APM,
UNIMED e aqueles que
desejarem. Também está
sendo elaborado um
protocolo de atendimento
ambulatorial de dengue
para ser distribuído para
PAMOs, PSF, PAs e PSM,
hospitais e serviços
médicos que desejarem.
Essas ações visam
preparar os setores da

saúde de Taubaté para
enfrentar uma possível
epidemia de dengue, no
entanto, a prefeitura
continua empreendo
ações para evitar que isso
aconteça na cidade. Os
agentes continuam
fortalecendo o trabalho
diariamente, onde de casa
em casa orientam a
população sobre a correta
forma de eliminação de
objetos que contribuem
na concentração de água,
evitando desta forma a
proliferação do mosquito
causador da dengue. Neste
momento é necessário o
compromisso de todos
para proteger Taubaté o
máximo possível da
ameaça da Dengue

Taubaté fortalece
trabalho de

enfrentamento da
dengue

Uma pesquisa realizada
pelo Núcleo de Pesquisas
E c o n ô m i c o - S o c i a i s
(NUPES), da Unitau,
mostra que os materiais
escolares estão 12%
neste primeiro mês de
2011, se comparados aos
preços praticados em
janeiro de 2010. O
levantamento foi
realizado com o preço de
12 principais itens de
materiais escolar em 4
grandes lojas
especializadas que se
encontram estabelecidas
ao mesmo tempo em São
José dos Campos e
Taubaté. Foram
consultados os preços
dos seguintes itens:
apontador, régua,
borracha, canetas
hidrocor, lápis, lápis de
cor, caderno brochura, giz
de cera, mochila, tesoura,
cola e papel sulfite. O
item que mais apresentou

variação entre os preços
mínimo e máximo
praticados foi o
apontador, com 2.098%
de diferença. Isso deve-se
às diferenças de
especifacação do produto,
pois entraram na pesquisa
apontadores com
depósito (mais caro) e
sem depósito (mais
barato). O papel sulfite
apresentou a menor
variação, com diferença
de 15%, visto que não há
grandes diferenças entre
as marcas.
Dicas para economizar A
principal dica é sempre
pesquisar antes de
comprar a lista de
materiais. Aproveite para
consultar o lojista e saber
se ele oferece descontos
para quantidades (nesse
caso, organize um grupo
para fazer compras
maiores). Não deixe para
a última hora, pois a

pressa, geralmente,
impede você de fazer
bons negócios. Utilizar
sempre o material que
sobrou do ano passado e,
quando for fazer a compra
do material escolar, não
leve a criança junto, uma
vez que ela vai sempre
escolher artigos que têm
“motivos estampados” e
por isso são mais caros.
Compre certo Compras
em ambulantes e camelôs
devem ser evitadas.
Apesar do preço,
muitas vezes
favoráveis, este tipo de
vendedor não fornece
nota fiscal, o que pode
dificultar a troca ou
assistência do produto se
houver necessidade.
Cuidado, também com as
marcas que vendem
apenas produtos
importados, cuja
qualidade se apresenta
inferior aos nacionais.

Pesquisa Nupes aponta alta de 12%

no material escolar

Na manhã do último dia 11,
o Magnífico Reitor da Unitau,
o Prof. Dr. José Rui
Camargo, recebeu, em seu
gabinete, os Acadêmicos:
Maria Marlene Nascimento
Teixeira Pinto, Presidente da
ATL, Roberto Alessandro
Reis dos Santos e Rogério
Naressi, para uma conversa
informal, tratando de assuntos
diversos. Na oportunidade,
os Acadêmicos procuraram
dar ênfase a assuntos
relacionados à cultura local,
focando o cerne da
audiência, também, à atual
condição logística da
Academia. Este assunto ficou
francamente demonstrado,
por parte do Magnífico
Reitor, em aceitar
 uma futura proposta de
concretizar parceria entre a
Unitau e a ATL. Tal parceria
estaria alicerçada em
trabalhos de elevação de
patrimônios históricos e

culturais da nossa cidade,
contando com a ajuda de
outras instituições culturais de
Taubaté. Ao final da inusitada
reunião, ambas as partes se
presentearam. O Magnífico
Reitor ofertou o seu sexto
trabalho musical: um CD de
músicas gravadas e
compostas, pelo próprio
Reitor. Em contrapartida, os
Acadêmicos ofertaram ao
Prof. Dr. José Rui, dois
exemplares da sexta
coletânea da Academia
Taubateana de Letras. Trata-
se de um trabalho de
compilação de vários textos
cujos autores são
Acadêmicos da ATL. Um
segundo exemplar foi
destinado à Biblioteca da
Unitau. Com essa visita
informal, ficou definitivamente
ratificado o já existente
compromisso da Unitau, bem
como do Magnífico Reitor,
para com a cultura

taubateana, haja vista que o
Prof. Dr. José Rui e demais
Reitores de outrora, vêm
ajudando de maneira bastante
salutar (providenciando
estada e acomodação à
Academia, em um dos seus
imóveis), sendo que na
ausência de eficaz ajuda
material, provavelmente, a
ATL estaria fadada ao
insucesso. Por fim, ao
término da reunião, ficou
firmado, entre as partes ali
envolvidas, o
comprometimento em
voltarem a atenção - o mais
breve possível -
para futuros projetos de
parcerias, com o intuito de
gerar benefício a toda
população taubateana,
espargindo, tais resultados,
para toda comunidade
acadêmica e,
consequentemente, para
toda a região do Vale do
Paraíba.

ATL - Academia
Taubateana de Letras

visita reitoria da Unitau
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Abrindo o ano com chave
de ouro, o Programa
Jovens Talentos, realizado
pela AMECampos,
apresenta neste dia (15),
na Sede da Associação, o
jovem violonista clássico,
de apenas 21 anos, Aulus
Rodrigues. O músico
iniciou seus estudos
ainda criança, em sua
cidade natal. Em Belo
Horizonte estudou com
Eduardo Campolina,
Cláudia Garcia (UEMG) e
atualmente cursa o
Bacharelado em Violão na
Escola de Música da
Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)
sob a orientação de
Fernando Araújo. Como
bolsista do Projeto
Jovens Talentos da
Fundação Magda
Tagliaferro, recebeu
orientações do violonista
Fábio Zanon. Aulus
participou de diversos
festivais de música como
Festival Internacional de
Violão em Belo
Horizonte e o Festival de
Inverno de Campos do
Jordão e , em 2009
conquistou o primeiro
lugar em dois dos mais
tradicionais concursos de
violão do país: o XIII
Concurso Nacional de

Violão “Musicalis” e o
XX Concurso Nacional
de Violão Souza Lima,
ambos em São Paulo.
Nesse mesmo ano foi
vencedor do Prêmio
Jovem Músico BDMG
(Belo Horizonte). Em
fevereiro de 2010
conquistou o Prêmio
“Baden Powell” no 6º
Concurso Nacional de
I n t e r p r e t a ç ã o
Violonística, em
Teresina-PI e em agosto
foi Vencedor da Categoria
Violão do I Concurso
Jovens Solistas da
Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais. Atualmente
é coordenador da
Orquestra de Violões de
São Gonçalo do Rio
Abaixo e se apresenta
regularmente com
violonista André
Carvalho, com quem
forma o Duo
Leque Harmônico.
Programa No
programa escolhido pelo
músico estão
composições de Johann
Sebastian Bach (Prelúdio
Da Suite Iii, Bwv 995);
Sérgio Assad (Dois
Divertimentos: I
Arpoador e II Parati);
Agustin Barrios (La
Catedral: I Andante

Religioso e II Allegro
Solemne); Leo Brouwer
(La Espiral Eterna);
Antonio José (Sonata: I
Allegro Moderato, II
Minueto, e III Pavana
Triste: Lento, IV Final:
Allegro Con Brio). Sobre
o Programa Jovens
Talentos O objetivo do
programa é estender por
todos os meses do ano o
espírito de aprendizado e
exploração musical que
abraça Campos do Jordão
em julho com o Festival
Internacional de Inverno e
dar ao músico a
oportunidade de tocar em
público de forma
profissional, estruturada e
para um público de
qualidade. Todos os
músicos são escolhidos
por serem talentos
e s p e c i a l m e n t e
promissores em seus
instrumentos, sendo a
idade máxima para
participar é 27 anos.
Além disso, o jovem
talento realiza
com os alunos
do Projeto Campos
Musicantes, uma Master
Class. A qualidade desse
intercâmbio é
emocionante de assistir e
gera otimismo no mais
cético dos cidadãos!

AMECampos apresenta
jovem violonista clássico

Aulus Rodrigues
Dentre os cânceres, o de
mama é o principal vilão
das mulheres. Dados do
Instituto Nacional do
Câncer (Inca) revelam que
ele é responsável por
22% dos casos na
população brasileira. No
Brasil, o último
levantamento realizado
em 2008 aponta que mais
de 11 mil mulheres
sucumbiram à doença. A
prevenção, de acordo com
o mastologista do
departamento de
Mastologia do Hospital
Amaral Carvalho, João
Ricardo Auler Paloschi,
começa pela boca e se
constitui, principalmente,
em cultivar bons hábitos
de saúde.  Apesar de só
perder para o câncer de
pele em incidência, a
neoplasia nas mamas é a
que ainda mais mata. Para
2010, a projeção do Inca
é de quase 50 mil novos
casos em todo país. Além
da alta frequência, o
câncer de mama é
provavelmente o mais
temido pelas mulheres: é
capaz de deixar marca não
só no corpo, mas na
mente. Os efeitos
psicológicos podem
afetar percepção da
sexualidade e a própria
imagem pessoal,
principalmente quando o
diagnóstico se faz de
forma tardia, seja pela
falta da prevenção ou pelo
medo, que muitas vezes
faz a mulher esconder
alguma anormalidade
perceptível até não

suportar mais. Esses
problemas podem ser
mínimos se a mulher se
valorizar e fizer seus
exames de rotina, o que
pode permitir o
diagnóstico em fase
simples para se tratar e se
alcançar a cura.
Relativamente raro antes
dos 35 anos de idade, o
câncer de mama incide
sobre pessoas acima desta
faixa de forma que a idade
maior represente maiores
probabilidades de se
desenvolver a doença.
Entre outros fatores de
risco está o histórico
familiar, especialmente se
um ou mais parentes de
primeiro grau (mãe ou
irmã) forem acometidas
antes dos 50 anos de
idade. Entretanto, o
câncer de mama de
caráter familiar
corresponde a menos de
10% do total de casos de
cânceres de mama. A
menarca precoce (idade
da primeira
menstruação), a
menopausa tardia (após
os 50 anos de idade), a
ocorrência da primeira
gravidez após os 30 anos
e a nuliparidade (não ter
tido filhos), constituem
também fatores de risco
para o câncer de mama.
Sintomas Para o
diagnóstico do câncer de
mama, não se pode
esperar pela ocorrência
de sintomas para buscar
auxílio médico. A
prevenção deve ser
realizada para que seja

possível surpreender algo
ainda impalpável nas
mamas ou muito pequeno.
Quanto menor a doença,
melhores as condições de
tratamento e cura.
Nódulo, acompanhado ou
não de dor mamária, é um
dos sintomas. Podem
surgir alterações na pele
que recobre a mama,
como abaulamentos ou
retrações ou um aspecto
semelhante a casca de
uma laranja. Podem
também surgir nódulos
palpáveis na axila ou
ferimentos mamilares
que não cicatrizam. A
consulta com um
mastologista deve ser
sempre realizada quando
for percebido algo que
traga dúvida sobre a saúde
das mamas, independente
do que seja. Prevenção A
mamografia é hoje e
ainda será por muitos e
muitos anos o melhor
método de imagem para
avaliar a saúde mamária,
sendo considerada o
“Padrão Ouro” para o fim
a que se destina. Há ainda
vários outros métodos
complementares, como a
u l t r a s s o n o g r a f i a
mamária, a
termografia, a
ressonância nuclear
magnética e a
tomossíntese, entre
outros. O auto-exame
também pode ajudar a
perceber se existe alguma
alteração (veja quadro).
No entanto, o diagnóstico
mais preciso e precoce
só se dá com mamografia.

Prevenção do câncer de
mama começa na

alimentação

A proposta do vereador
Henrique Nunes (PV) que
institui a obrigatoriedade
de implantação de
ciclovias em vias a serem
abertas em Taubaté
recebeu parecer contrário
da Comissão de Justiça,
presidida por Chico Saad
(PMDB), que foi relator
do documento, endossado
pelo secretário Luizinho
da Farmácia (PR). A
justificativa do relator ao
parecer contrário é de
que a propositura contém
vício de iniciativa e, por
isso, é inconstitucional.
“A implantação de
ciclovias em novas vias de
circulação pública é da
competência do poder
Executivo. Gastos
deverão ser realizados.”

Porém, o terceiro
integrante da comissão,
Mário Ortiz (DEM),
manifestou voto em
separado ao parecer,
colocando-se favorável
ao projeto. “Entendo que
o projeto não criará
despesas. Prevê a
modernização e a
expansão do sistema
viário em obras futuras. É
de grande importância
para a segurança do
tráfego, sendo boa do
ponto de vista da saúde,
para aliviar o trânsito,
além de ser
ecologicamente correto.”
O projeto propõe que o
poder Executivo reserve,
na abertura de novas vias
ou alargamento das
existentes, espaço para

implantação de ciclovias
com vagas reservadas para
estacionamento de
bicicletas em pontos
estratégicos, assim como
a realização de campanhas
educativas para
divulgação das normas de
circulação e conduta. “O
uso da bicicleta vem
aumentando seja para
compensar deficiências
do transporte coletivo ou
atender necessidades de
trabalhadores oriundos
das classes populares. A
grande dificuldade é a
falta de segurança dos
ciclistas para
compartilhar as vias com
carros, caminhões, ônibus
e motos”, argumenta
Henrique Nunes na
justificativa da proposta.

Projeto para implantação de
ciclovias gera divergência

entre vereadores

Estado investiu R$ 29,3
milhões na aquisição das
viaturas, que serão
destinadas a 179
municípios; veículos vão
substituir modelos mais
antigos em uso e
completar a frota. O
governador Geraldo
Alckmin e o secretário da
Segurança Pública,
Antonio Ferreira Pinto,
entregaram no dia (13), à
Polícia Militar da região
do Vale do Paraíba e

Litoral Norte, 24 novas
viaturas –10 Blazers, 13
Gols e um furgão – para
os municípios de Taubaté,
Campos do Jordão,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Tremembé, São José dos
Campos, Caraguatatuba,
São Sebastião, Ubatuba,
Lorena, Cruzeiro,
Guaratinguetá e Jacareí.
Em todo o Estado serão
639 novas viaturas que
reforçarão o
policiamento na Capital e

mais 178 municípios do
interior e litoral. O
Governo do Estado
investiu R$ 25,7 milhões
na aquisição de 468
viaturas. A Prefeitura de
São Paulo empregou
 R$ 3,6 milhões na
compra de 171 motos
para as Rondas Ostensivas
com Apoio de
Motocicletas (Rocam). O
investimento total nas
novas viaturas chegou a
R$ 29,3 milhões.

Governo reforça frota da
PM do Vale com 24

novas viaturas
Quinta-feira, 20, é a
última data para inscrição
pelo Para quem estipulou
metas em seu projeto de
vida e deseja investir em
uma carreira profissional,
a Anhanguera, a maior
instituição de ensino
superior do país, oferece
a chance de se inscrever
em seu vestibular. Com
cursos focados para o
mercado de trabalho e
toda uma estrutura que
auxilia o aluno a
conquistar seus objetivos,
as unidades da Faculdade
Anhanguera em Jacareí,
São José dos Campos,
Taubaté e o polo da
U n i v e r s i d a d e
Anhanguera-Uniderp –
P i n d a m o n h a n g a b a
realizam o seu primeiro
processo seletivo do ano
no dia 23 de janeiro
(domingo), às 9h30. As
inscrições podem ser
realizadas até quinta-feira
(20), pelo site
www.vestibulares.br e nos
dias 21 e 22 de janeiro
nas dependências das
unidades e polo. No site,
os interessados
encontram um guia
completo com a relação
dos cursos oferecidos,
edital do processo
seletivo e informações
sobre bolsas de estudo e
financiamentos, inclusive
o Novo Fies (confira
abaixo a relação de cursos
das unidades). A taxa de
inscrição é de R$ 25. O
processo seletivo terá
início às 9h30 e os
vestibulandos devem
comparecer à unidade
com 30 minutos de
antecedência, munidos de
cédula de identidade
original, comprovantes de
inscrição e do pagamento
da taxa, além de caneta
esferográfica com tinta
azul ou preta. Os
candidatos que não
puderem comparecer no
domingo podem optar
pelas provas agendadas,
marcadas as quartas,
sextas ou sábados. A prova
do Vestibular também
pode ser substituída pelas
notas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem).
Neste caso, os pontos
obtidos na parte objetiva
e na redação do exame
serão considerados, de
acordo com os critérios
constantes no edital do

processo seletivo.
Vantagens de estudar na
Anhanguera Atualizada
com as melhores práticas
do mercado de trabalho, a
Anhanguera realiza
diversos investimentos
para inovar e garantir a
qualidade dos cursos
ofertados em todas as
suas unidades. Essas
ações fizeram com que a
Instituição fosse
reconhecida e
conquistasse o 1° lugar na
categoria Inovação e
Qualidade, no setor de
serviços diversos, em
pesquisa realizada em
2010 pela Revista Isto É
Dinheiro. Um de seus
principais diferenciais é o
Portal de Empregos,
lançado pela Anhanguera
com o objetivo de
aumentar as chances de
seus alunos de
conquistarem melhores
colocações no mercado
de trabalho. São mais de
50 mil vagas
disponibilizadas no site. A
ação foi desenvolvida em
parceria com o site
Trabalhando.com, a
comunidade de trabalho
líder da América Latina,
com escritórios em
Portugal, Espanha,
México, Argentina, Chile,
Peru, Colômbia e Brasil.
Quem estuda na
Anhanguera também
conta com outros
d i f e r e n c i a i s :
infraestrutura de suas
unidades, corpo docente
formado por professores
com experiência de
mercado e programas
institucionais exclusivos,
como o Programa do
Livro-Texto (PLT),
centrado na oferta de
livros com até 80% de
desconto. Considerado o
maior programa de livros
do Ensino Superior do
Brasil, incentiva a leitura
e combate a pirataria. A
instituição também
disponibiliza aos seus
alunos as principais
bolsas e financiamentos
disponíveis no Brasil,
como o Fundo de
Financiamento ao
Estudante do Ensino
Superior (FIES), e outros
créditos estudantis
privados, em parceria
com instituições
financeiras. A Anhanguera
realiza convênios com

empresas e órgãos
públicos, além de
oferecer programas de
bolsas de estudos em
todas as localidades em
que atua. Um dos
principais é o Programa
Universidade para Todos
(Prouni). Os alunos ainda
podem escolher as
melhores opções de
pagamento de sua
mensalidade: débito
automático no cartão de
crédito ou em conta
corrente, ou ainda o
tradicional pagamento do
boleto em rede bancária.
Cursos oferecidos em
2011 Faculdade
Anhanguera de Jacareí:
Administração, Ciências
Contábeis, Comunicação
Social – Hab. Publicidade
e Propaganda, Direito,
Gestão de Recursos
Humanos, Pedagogia.
Faculdade Anhanguera de
São José dos Campos:
Administração, Ciência
da Computação, Análise e
Desenvolvimento de
Sistemas, Ciências
Contábeis, Comunicação
Social – Hab. Publicidade
e Propaganda, Engenharia
de Controle e Automação
- Mecatrônica,
Engenharia Elétrica,
Fisioterapia, Gestão de
Recursos Humanos,
Logística, Marketing,
Gestão Hospitalar,
Pedagogia, Letras,
Serviço Social. Faculdade
Anhanguera de Taubaté:
Administração, Ciência
da Computação, Ciências
Contábeis, Comunicação
Social – Hab. Publicidade
e Propaganda,
Enfermagem, Engenharia
de Controle e Automação
– Mecatrônica,
Engenharia de Produção,
Engenharia de Produção
Mecânica, Pedagogia,
Engenharia Elétrica,
Fisioterapia, Gestão de
Recursos Humanos,
Licenciatura em Letras –
Português e Inglês,
Logística, Marketing,
Mecatrônica Industrial,
Serviço Social.
Universidade Anhanguera
- Uniderp – Centro de
Educação a Distância -
P i n d a m o n h a n g a b a :
Administração, Ciências
Contábeis, Gestão de
Recursos Humanos,
Pedagogia, Serviço
Social.

Anhanguera realiza
primeiro vestibular do

ano


