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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

Trabalhadores da
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos
(ECT) entraram ontem,
dia 14, em greve por
tempo indeterminado. A
categoria reivindica
aumento salarial de R$
400, reajuste do vale-
refeição e do vale-
alimentação, piso
salarial de R$ 1.635 e
reposição da inflação de
7,16%.Segundo o
representante do
comando de greve e de
negociações da
Federação Nacional dos
Trabalhadores em
Empresas de Correios,
Telégrafos e Similares
(Fentect), José

Gonçalves de Almeida, a
empresa apresentou uma
proposta segunda-feira
(12) à noite, mas não
teve sucesso. “Foi
oferecido reajuste
salarial de 6,87%, abono
de R$ 800 e R$ 25 de
vale-alimentação, que
seriam pagos somente
em janeiro. A categoria,
porém, rejeitou, dando
início à greve”, disse
Almeida.Para o carteiro
Luiz Simão, que trabalha
no Centro de
Distribuição Domiciliar
(CDD) de Ceilândia -
cidade satélite do
Distrito Federal -, a
greve é uma forma de o
trabalhador se

manifestar e lutar por
seus direitos. “Com a
greve, podemos
reivindicar nossos
direitos e, unidos,
sairemos vitoriosos.
Queremos melhorias no
salário e, nessa
 época, a mudança de
horário, já que a
 Defesa Civil proibe a
exposição ao sol nesse
período de seca”,
explicou.Em nota, a ECT
informou que está
trabalhando para
normalizar a situação o
mais rápido possível, por
meio de uma série de
medidas que garantam o
atendimento à
população.

Funcionários dos
Correios entram em

greve por tempo
indeterminado As crianças também

fazem uma visita
monitorada ao Posto e
assistem a uma palestra
sobre cidadaniaOntem,
dia 14, um grupo de
aproximadamente 30
alunos entre 8 e 14
anos de idade da Escola
Municipal Antonia
Antunes Arouca, no
bairro Massaguaçu,
estarão no
P o u p a t e m p o
Caraguatatuba para tirar
a 1ª via da Carteira de
Identidade.Enquanto
aguardam a emissão do
documento, as crianças
vão fazer uma visita
monitorada aos órgãos
presentes no Posto
para conhecer os

principais serviços
prestados no local e
ainda assistir a uma
palestra sobre
conservação de
documentos.Caravana
d a
informaçãoTambém
nesta quarta-feira, uma
equipe de funcionários
do Poupatempo
Caraguatatuba está até
às 16h no Terminal
Rodoviário Ubaldo
Gonçalves com o
projeto Caravana da
Informação, que visa
levar esclarecimentos
e tirar dúvidas dos
cidadãos sobre os
serviços prestados na
U n i d a d e . O
P o u p a t e m p o

Caraguatatuba fica na
Av. Rio Branco, 955,
no Bairro Indaiá, e
funciona de segunda a
sexta-feira, das 9 às 18
horas, e aos sábados,
das 9h às
1 3 h . P r o g r a m a
P o u p a t e m p o O
Poupatempo é um
Programa do Governo
do Estado, vinculado à
Secretaria de Gestão
Pública e administrado
pela Prodesp -
Tecnologia da
Informação. Desde a
inauguração do
primeiro Posto, em
1997, o programa
prestou mais de 294,9
milhões de
atendimentos.

Estudantes tiram o 1º RG
no Poupatempo
Caraguatatuba

A Prefeitura Municipal,
por meio da Secretaria
de Esportes e Educação,
em parceria com o
SESI, realizarão, de 05/
10 a 25/10, a 32° edição
dos Jogos da
Primavera.Este grande
evento esportivo, do
calendário escolar,
proposto pelo Prefeito
Roberto Peixoto, tem
como objetivos
incentivar a pratica do
esporte como formação
física e social; revelar
novos talentos e integrar
estudantes das redes
municipal, estadual e
particular, do ensino

fundamental, com idade
até 14 anos.Até o
momento, mais de 50
instituições já retiraram
suas fichas de inscrição,
o que, provavelmente,
irá superar o recorde de
48 escolas inscritas. Os
Jogos mobilizarão mais
de 1500 alunos,
competindo em oito
modalidades –
atletismo, basquetebol,
damas, handebol, futsal,
voleibol, tênis de mesa
e xadrez.Os jogos serão
realizados no Centro
Esportivo Félix Guisard
– CTI, nos Ginásios
P o l i e s p o r t i v o s

Municipais do Emecal,
Vila Aparecida, Casa do
Menor e SESI.As
inscrições se encerram
sexta-feira (16/09) e as
escolas interessadas
deverão entrar em
contato com a
Secretaria de Esportes,
situada à Rua José
Roberto Bueno de
Matos, 50 (Ginásio da
CTI).E fica o convite, do
professor Geraldo
Faria, Secretario de
Esportes: “venham
torcer por suas escolas,
através do fairplay,
fazendo uma grande
festa esportiva”.

Prefeitura Municipal de
Taubaté e Sesi

promoverão mais uma
edição dos “Jogos da

Primavera”
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No grupo das escolas
com mais de 75% de
participação no Exame
Nacional do Ensino
Médio (ENEM), a
Escola Municipal Profº
José Ezequiel Souza, de
Taubaté foi a primeira
colocada como escola
pública regular do
estado de São Paulo,
com a média total de
591,26 e participação de
85% dos alunos.No
ranking geral, os
primeiros lugares do
estado de São Paulo, a
exemplo de todo o
Brasil, ficaram com as
escolas particulares e as
públicas fora da rede,
como as escolas
t é c n i c a s
profissionalizantes e as
ligadas a
universidades.A média
atingida pela Escola
Ezequiel, 591,26
pontos, ficou bem acima
da média nacional do
ENEM que foi de
511,21 e muito próxima
da média considerada
como boa pelo governo
federal que é de 600
pontos.De acordo com
o secretario municipal
de educação, profº
Carlos Rodrigues, a
média geral atingida pela
escola indica que muitos
alunos ultrapassaram a
média de 600 pontos e
com isso poderão se
beneficiar do novo
programa de bolsas no
exterior lançado pela
presidente Dilma

Rousseff, que favorece
os alunos que obtiverem
média maior do que 600
no ENEM.Ainda de
acordo com o
secretario, o resultado
alcançado pela Escola
Ezequiel é fruto dos
grandes investimentos
que vem sendo
realizados pela
administração na rede de
ensino municipal. O
professor explica que a
maior parte dos alunos
do Ezequiel são
oriundos das escolas
municipais e tiveram
como base o ensino
aplicado na rede desde o
infantil até o
fundamental. O que esta
sendo colhido hoje é
fruto do que vem sendo
plantado na educação de
base e Taubaté vem se
destacando cada vez
mais por uma educação
de qualidade.O prefeito
Roberto Peixoto
recebeu a noticia com
extrema satisfação e
afirmou que esse
resultado vem como um
presente pelo grande
esforço que é
empreendido em prol da
educação na cidade. “É
gratificante saber que
estamos colhendo
resultados positivos no
sistema de educação
municipal. Nos
investimos e lutamos
para melhorar o ensino
nas escolas municipais,
muitas vezes fomos
criticados, a exemplo da

implantação do sistema
de apostilas. Com
resultados como esse
podemos comprovar
que estamos no caminho
certo, por isso vamos
continuar a investir cada
vez mais e garantir com
isso um futuro muito
melhor para os jovens de
Taubaté”, afirmou
Peixoto.ENEM como
critério para o Programa
de bolsas no exteriorO
ministro de Ciência,
Tecnologia e Inovação,
Aloizio Mercadante,
anunciou no mês de
agosto que as cem mil
bolsas do programa
Ciência sem Fronteira,
que levará estudantes
brasileiros para o
exterior, serão
concedidas por mérito
acadêmico, e que um
dos critérios será o
resultado do ENEM.
Quem não fez o Enem
também poderá
concorrer, mas sairá em
desvantagem em relação
aos estudantes que
fizeram o exame e
obtiveram nota final
acima de 600 pontos. O
valor das bolsas será de
US$ 870 para
universidades nos
Estados Unidos e de
870 euros para as
instituições na Europa.
Além disso, eles
contarão com
benefícios como auxílio
instalação, auxílio
moradia e passagem
aérea.

Escola Municipal de Taubaté
fica em 1º lugar no ENEM como

pública regular

No Brasil, as atenções
estão voltadas para os
reflexos da presente crise
mundial. Contra ou a
favor, políticos,
e c o n o m i s t a s ,
empresários, analistas
opinam sobre medidas
que freiem ou
impulsionem o consumo,
ou lá o que seja, evitando
desse modo, conforme
pensem, maiores
transtornos sociais ao
país.Apesar de toda a
inquietação, saibamos
utilizar este momento
para atingir o equilíbrio,
sem o qual mais
d i f i c i l m e n t e
alcançaremos o triunfo. O
que é a crise senão ensejo
disfarçado de infortúnio?
Obstáculos são prêmios
de Deus à nossa
inteligência, estímulo
para quem não abdica das
realizações que lhe vêm
justificando a existência,
dando sabor à vida. É
quando melhor se pode
exercer o talento. Todo
revés traz em si próprio a
solução, ensina a vetusta
e experiente cultura
oriental. Lamentar nada
constrói. Temos de
combater o desânimo,
sem iludir a multidão. Se
desolados, homens e
nações quedam-se
indefesos ou levantam-se
em revolta.Sabedoria de
Confúcio É preciso
sonhar, concorrer por um
mundo mais digno. Pari
passu, ter os pés no chão,
isto é, certeza de que
mudanças desejadas não
chegam sem esforço real.

Meditemos sobre esta
pérola da sabedoria de
Confúcio: “Se
determinarmos com
bastante antecedência a
nossa norma de conduta
na vida, em nenhum
momento seremos
assaltados pela aflição. Se
sabemos, previamente,
quais são os nossos
deveres, será fácil
d a r m o s - l h e s
d e s e m p e n h o ” .
Planejamento puro.Por
sinal, a filosofia do
respeitado mestre chinês
é considerada um dos
fundamentos do notável
impulso que fez surgir os
“tigres asiáticos”,
também hoje abalados
pela tensão globalizante.
Nos encontros entre
expressivas economias do
planeta — naturalmente
movidas pelo instinto de
sobrevivência — na busca
de mecanismos salutares
para o enfrentamento da
crise, é essencial,
contudo, que a razão seja
permeada pelo espírito
solidário (coisa ainda rara
nesses relacionamentos
internacionais), pois o
coração torna-se mais
propenso a ouvir sempre
que a fraternidade é de fato
o alicerce do diálogo.
Elas, um dia,
compreenderão que, sem
amor ou qualquer outro
nome que em “tecnês”
queiram dar-lhe, haverão
de deparar-se com as
grandes tribulações
anunciadas por Jesus no
Seu Evangelho, segundo
Mateus, capítulo 24,

integral. Ademais, a vida é
uma constante prestação
de contas ao tribunal da
consciência, do qual
ninguém escapa, mesmo
que jamais o
revele.DisposiçãoDisposição
inquebrantável é resposta
apropriada a qualquer
crise. (...) Não nos
esqueçamos de que —
quando permanecemos
com Deus — até a
desventura se mostra o
instante mais propício
para criar.Há quem passe
anos esperando o pior. Só
isso é motivo para a
pessoa cair doente. Por
que não almejar o melhor
e trabalhar por ele?
Thomas Jefferson (1743-
1826) alerta-nos para esta
gritante realidade:
“Quanto nos custaram os
males que nunca
aconteceram!”. E ainda há
aquele ditado russo que
aconselha: “Creia em
Deus, mas continue
nadando para a
praia”.Meu pensamento
solidário a todos que,
povo e governo,
enfrentam dificuldades,
não baixam a bandeira e
dignificam suas famílias e
a pátria, dessa forma
sobrevivendo bem mais
operosos e fortes. Nosso
país tem procurado
defender-se da procela
que ora agita outros
povos. O bom combate
nos permite a valiosa
chance de
progredir.Jesus, porém,
não entra em crise.
Supliquemos, pois, a Sua
proteção.

Não tema a crise

Ela passa você fica

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e CCR
Novadutra deram inicio
na manhã do dia 13 de
setembro as instalações
das vigas para base do
viaduto que será
construído para melhorar
o acesso ao bairro das
Campinas. Estiveram
presentes no local
autoridades e moradores
da cidade.Foram
preparados dois desvios
para que os motoristas
que trafegam pela rodovia
Presidente Dutra não
s e j a m
prejudicados. Conforme
o cronograma, as obras
tiveram inicio dia 13 de
setembro com o

lançamento (colocação)
das 5 vigas que irão
sustentar o viaduto que
está localizado no KM 92
da Rodovia Presidente
Dutra. Devido à
complexidade da obra
foram colocadas 2 vigas e
o serviço será finalizado
quarta-feira (14).Entre as
autoridades presentes no
local estiveram o prefeito
João Ribeiro, o deputado
federal Arnaldo Faria de
Sá, diversos vereadores
entre eles o José Carlos
Gomes, Cal, e diversas
lideranças do bairro das
Campinas.O prefeito João
Ribeiro expressou a sua
satisfação com a obra e
disse que as expectativas

estão sendo superadas.
“Hoje mais uma
reivindicação dos
munícipes está sendo
atendida. Trabalhamos
para que Pinda hoje seja
uma cidade melhor para
todos”, ressaltou.Os
moradores da região
estão ansiosos com a
inauguração do viaduto. “A
implantação do viaduto
vai trazer melhor acesso
ao bairro e mais
seguranças para os
moradores que circulam
diariamente nessa
região”, destacou a
moradora do bairro do
Goiabal a gestora
Rosângela Gonçalves e
Silva. 

Autoridades e
moradores marcam

presença na instalação
das vigas do viaduto

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
com vagas abertas para
contratação de 73
profissionais em diversas
áreas. As contratações
serão feitas por meio de
concurso público e
processos seletivos.No
último dia 28 de agosto
aconteceu o primeiro
processo seletivo, que
visa contratação de 14
vagas para empregos
efetivos de agente
comunitário de saúde, sob
o regime empregatício da
CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho. O
gabarito está à disposição
no site de
P i n d a m o n h a n g a b a
(www.pindamonhangaba.
sp.gov.br), e a convocação
oficial será divulgada nos
próximos dias.  A
próxima prova a ser
aplicada pela Prefeitura

será no dia 18 de
setembro, para o
concurso que pretende
suprir necessidades do
município nas áreas de
saúde e guarda ambiental.
Ao todo são 38 vagas
divididas em 28
empregos, além do
cadastro reserva. A data
prevista para divulgação
do resultado é o dia 14 de
outubro. A secretaria de
Administração informou
que a Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
contratar os aprovados a
partir do dia 25 de
outubro.Além disso, a
Prefeitura abriu mais 21
vagas para processo
seletivo do esporte, para
trabalhar no programa
segundo tempo. São 10
vagas para coordenador
de núcleo; uma, para
coordenador pedagógico;
e 10, para estagiário de

educação física. As vagas
são temporárias e as
inscrições podem ser
feitas até dia 16 de
setembro pelo
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.O
prefeito João Ribeiro
explicou a importância do
concurso e dos processos
seletivos para o
município. “Precisamos
de vários profissionais
para o trabalho exercido
pela Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
sobretudo nas áreas de
saúde e esporte.
Vamos contratar
 médicos de várias
especialidades, dentistas,
enfermeiros e pessoas de
outras profissões.
Acredito que
com os novos
funcionários possamos
melhorar ainda mais o
atendimento à
população”, concluiu.

Prefeitura de Pinda abre 73
vagas por meio de concurso e

processo seletivo

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza,
de 18 a 24 de setembro, a
Semana da Árvore, com
atividades para todas as
idades. O evento está
sendo organizado pela
Secretaria de Governo e
Departamento de Meio
Ambiente, com apoio da
Secretaria de Educação,
Subprefeitura de Moreira
César, Secretaria de
Esportes, Departamento
de Cultura, Departamento
de Turismo, CPIC
(Centro de Práticas
Integrativas e
Complementares), além
da iniciativa privada. ”A
Semana da Árvore é uma
das datas mais
importantes do ano para o
calendário do meio
ambiente, e é uma
oportunidade em que
podemos realizar o
trabalho de
conscientização da
população, mostrando o
quanto cada um pode fazer
para melhorar a qualidade
de vida de todos”,
explicou o secretário de
Governo da Prefeitura,
eng. Arthur Ferreira dos
Santos, que está à frente
da organização do
evento. O prefeito João
Ribeiro é favorável e
incentiva todas as formas
de proteção ao meio
ambiente. “É importante
trabalharmos com as
crianças, pois elas
aprendem e transmitem a
lição para seus pais,
amigos e familiares.
Formando a
conscientização na
criança, criando o gosto
pelo meio ambiente,
formamos também
futuros adultos que
cuidarão cada vez melhor
do nosso planeta”,
explicou o prefeito.
“Pindamonhangaba faz a
lição de casa e cuida das
diferentes questões
envolvendo o meio
ambiente, com ações que
protegem as árvores, a
água e o ar. É importante
a população participar e

dar força a essa
caminhada, que
beneficiará a todos hoje e
nas gerações
futuras”. Corrida e
Caminhada A abertura da
Semana da Árvore será no
domingo (18), com o
Desafio Ecológico, a
partir das 8 horas. A
corrida e caminhada terão
largada na EE Dr. João
Pedro Cardoso. Podem
participar atletas de todas
as categorias e pessoas
que se interessem por
caminhadas. As
inscrições poderão ser
feitas até uma hora antes
da largada, doando um
quilo de alimento não-
perecível ou um
brinquedo em bom
estado. O organizador do
evento é Maurício Claro
Cortez e os interessados
poderão tirar dúvidas pelo
9742-3222. Dia da
Árvore Plantios de
árvores, exposição e
trilhas educativas com os
alunos da Rede Municipal
de Ensino estão na
programação da Semana
da Árvore, além de uma
caminhada com o grupo
Terapia e Lazer, de
Moreira César, no dia 20.
Para comemorar o Dia da
Árvore, será realizada a
Festa da Primavera, no
Bosque da Princesa. A
organização do evento é
do Cpic e haverá prática
corporal, terapia
comunitária, teatro, dança
circular, entre outras
atividades. Participam os
Escoteiros Itapeva, o
Departamento de Meio
Ambiente, a ONG Nova
Essência, a
Brinquedoteca, entre
outros parceiros. Dia
sem Carro Uma atividade
que pretende ser inovação
neste ano é o “Dia sem
Carro”, realizado em 22
de setembro. A intenção é
conscientizar as pessoas
de todas as idades que é
possível ter mais
qualidade de vida sem
utilizar carros,
beneficiando também o

meio ambiente. As
alternativas são, além das
caminhadas, o uso de
bicicletas e, se realmente
houver necessidade de
utilizar o veículo, a
organização de
caronas. Parque da
Cidade O Parque da
Cidade também faz parte
da Semana da Árvore.
Está programado para
sexta-feira (23), a
realização de um grande
evento, na parte da tarde,
para crianças de todas as
idades, acompanhadas de
seus pais ou professores,
das redes municipal e
particular, para atividades
ligadas aos esportes e ao
meio ambiente. O
Exército e a Secretaria de
Esportes, além do
Departamento de Cultura
e Sabesp, serão parceiros.
Também fazem parte os
Escoteiros, o
Departamento de Meio
Ambiente, Departamento
de Turismo, Casa Verde e
Brinquedoteca, entre
outros.Além do Parque da
Cidade, uma série de
atividades para as crianças
da Rede Municipal será
realizada, no período da
manhã, na Praça do Cisas.
O dia será encerrado com
um evento na Faculdade
Anhanguera, a partir das
19 horas, a Estação
Ecológica.  Passeio
Ciclístico Um grande
passeio ciclístico está
sendo organizado para
encerrar com chave de
ouro a Semana da Árvore,
no sábado, dia 24. A saída
será na Faculdade
Anhanguera, às 9 horas, e
o percurso seguirá em
linha reta até a Praça
Monsenhor Marcondes,
onde haverá diversas
atividades e sorteios de
brindes ofertados pelos
parceiros da iniciativa
privada. Na ocasião, serão
entregues certificados de
“Amigo do Meio
Ambiente” às pessoas que
colaboram para melhorar
o ambiente em que
vivemos.

Semana da Árvore terá
atrações para todas as

idades


