
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  2 A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPágina  3

E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda

CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale  - Tremembé - S.P.

Tel. (0xx12) 3672-2257 - Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000 -

E-mail: editoraflordovale@terra.com.br
Registro no INPI 81717790 -

Impresso em 18/01/2011
Diretor responsável pela publicação:

Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo

Editoração Eletronica e
Impressão: Pré Impressão Gráfica  -

SP - Capital
Representante em São Paulo

REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455

Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos Jornais do Interior

Sistema de distribuição dirigida
Matérias pagas ou autografadas

não representam necessariamente a opinião deste
jornal.

Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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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

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

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
O Ministério da Saúde
enviou 30 kits de
emergência, com
aproximadamente 400 mil
itens, para auxílio às
pessoas atingidas pelas
enchentes no Espírito
Santo.O Ministério da Saúde
iniciou na tarde do dia 14 o
cadastramento de
profissionais de saúde
voluntários para o atendimento
às pessoas vítimas das
enchentes. Em três horas,
foram 131 cadastros por meio
do Portal da Saúde
(www.saude.gov.br). Os
registros serão selecionados e
colocados à disposição da
Secretaria Estadual de Saúde
do Rio de Janeiro, que
avaliará como será utilizada
essa ajuda. “É bom quando a
solidariedade do povo
brasileiro se transforma em
ação”, disse o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha. Ele
doou sangue pela manhã no
Hemorio, em campanha para
ampliar os estoques que serão
utilizados no atendimento à
população. “Nós do governo
federal temos buscado ajudar,
colocando à disposição os

profissionais dos hospitais
federais e antecipando o
repasse de recursos, além de
auxiliar o Governo do Estado
e a Marinha a montar dois
hospitais de campanha.” Os
hospitais federais do Rio de
Janeiro receberam 14
pacientes atingidos pelas
enchentes. Uma equipe do
departamento de gestão
participou de reunião na
Região Serrana com
representantes do estado e
municípios. A partir do
encontro será definida a
atuação dos 50 voluntários
dos hospitais federais que
estão disponíveis para
trabalhar na região. Outros
300 profissionais de saúde
estão de sobreaviso para
ampliar o atendimento
hospitais federais do Andaraí,
Bonsucesso, Cardoso Fontes,
Lagoa, Ipanema e dos
Servidores do Estado. O
Diário Oficial da União trouxe
na edição de hoje a
publicação da liberação de R$
8,9 milhões pelo Ministério da
Saúde para três municípios do
Rio de Janeiro: Nova Friburgo
(R$ 2,1 milhões); Petrópolis

(R$ 4,7 milhões) e Teresópolis
(R$ 1,9 milhão). O repasse
feito nesta tarde permitirá a
ampliação da assistência
hospitalar e poderá ser
utilizado para custear
atendimentos de média e alta
complexidade, como cirurgias,
por exemplo, e para a
aquisição de medicamentos e
insumos hospitalares.
Ainda, podem ser utilizados
na restauração de serviços de
saúde danificados pelas fortes
c h u v a s . E S P Í R I T O
SANTO - O Espírito Santo
também recebeu auxílio do
Ministério da Saúde. Ontem,
chegou ao estado sete
toneladas de medicamentos e
insumos para o auxílio às
pessoas atingidas pelas
enchentes. São 30 kits
suficientes para atender 45
mil pessoas por um período de
um mês. Eles são compostos
por antibióticos,
a n t i i n f l a m a t ó r i o s ,
antiparasitários, analgésicos,
antitérmicos, anti-
hipertensivos, ataduras,
esparadrapos, luvas,
máscaras, cateteres e
seringas, entre outros.

Em três horas 131 voluntários se
cadastram para ajudar o RJ

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.

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.

Miscelânea
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Fundação vai identificar
e solucionar problemas
que atrapalham o
andamento das obras
nos municípios com até
50 mil habitantes.O
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
determinou nesta quarta-
feira (12) a aceleração
das obras de saneamento
básico executadas pela
Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), com foco
nos municípios dos 16
estados com alto risco de
epidemia de dengue. “A
idéia é identificarmos
com agilidade os
problemas que estão
atrapalhando o andamento
das obras e resolvê-los,
em diálogo com os
governos estaduais e as
prefeituras, o mais rápido
possível”, apontou o
ministro Padilha. Parceira
dos municípios de até 50
mil habitantes na
execução de obras de
saneamento básico, a
Funasa contribui para
minimizar as condições
de reprodução do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da doença.
Na segunda reunião com
a diretoria da fundação
desde que assumiu o
ministério, Padilha
anunciou que haverá,

ainda em janeiro, uma
reunião com os
secretários de saúde dos
estados em situação mais
delicada de epidemia, de
acordo com o mapa
traçado pelo risco-
dengue divulgado na
última terça-feira (11). O
objetivo do encontro é
alinhar estratégias
federais e estaduais de
prevenção da
contaminação e atenção
aos doentes. A Funasa
reforçará também a
mobilização e a
divulgação da estratégia
de comunicação contra a
dengue. Presente em todo
o país por meio de
s u p e r i n t e n d ê n c i a s
regionais, a
fundação tem articulação
com mais de cinco mil
municípios. Erradicação
da miséria – Por
determinação da
presidenta Dilma
Rousseeff, o ministério
da Saúde terá intensa
participação no programa
interministerial de
erradicação da miséria.
Além das melhorias no
atendimento médico, de
atribuição da pasta, é
esperado acréscimo nos
indicadores de cobertura
de saneamento básico e
de condições de moradia,

com os quais a Funasa
atua diretamente. No
PAC2, a segunda etapa do
Programa de Aceleração
do Crescimento, a Funasa
reforçará os eixos de
infraestrutura social e
urbana, com foco nas
pequenas cidades. De
acordo com o ministro
Alexandre Padilha, a
definição dos projetos a
serem contemplados com
os recursos da Funasa
seguirá o mapa das
regiões que concentram
os piores indicadores
sociais do país,
garantindo que “as
melhorias na
infraestrutura urbana
repercuta não só na saúde
das famílias, mas também
em suas oportunidades
de sair da miséria”.
 Base do plano de
erradicação da miséria a
ser lançado pela
presidenta Dilma
Rousseff, a radiografia
dos indicadores sociais
por regiões será
apresentada pelo
Ministério do
Desenvolvimento Social
(MDS) ainda no primeiro
semestre de 2011. Por
Leônidas Albuquerque, da
Agência Saúde – Ascom/
MS 61/3315-2452,
3315-3580 e 3315 2351

Ministro Padilha
determina que Funasa
acelere obras do PAC
nos 16 estados mais
sensíveis à dengue

Convênio garante R$ 25
milhões para Parque
Estadual da Serra do
Mar.Três núcleos do
Parque Estadual da Serra
do Mar (PESM) –
Caraguatatuba, São
Sebastião e Itutinga
Pilões –, vão receber um
aporte financeiro de R$
25.790.070,00, depois de
um convênio assinado
para a gestão da área entre
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente (SMA),
por meio da Fundação para
a Conservação e a
Produção Florestal (FF),
e a Petrobras. Parte
desses recursos (R$
2.579.007,00) será de
responsabilidade de uma

das subsidiárias da
empresa, a
Transpetro.José Amaral
Wagner Neto, diretor
executivo da FF, o
objetivo do convênio é
estabelecer formas de
colaboração entre ambas
instituições, na gestão de
áreas do PESM.
“Principalmente nas áreas
sob influência das
atividades das atuais
instalações da Petrobras e
suas subsidiárias.O
objetivo também é de
proporcionar melhor
controle de acesso a essas
áreas e melhores
condições de proteção
ambiental”, afirmou. À
Fundação Florestal caberá

a responsabilidade técnica
e operacional pela gestão
dos recursos e a
implantação do Plano de
Manejo do Parque.A
intenção do convênio visa
reduzir os impactos
causados pelas estruturas
petrolíferas no PESM.
“São 22 obras de extrema
importância. Ao todo
serão 56 postos de
vigilância controlando o
acesso ao PESM e
aumentando as condições
de fiscalização, que é um
i n q u e s t i o n á v e l
patrimônio constituído
pelo bioma da Mata
Atlântica”, afirmou Bruno
Covas, secretário da
SMA.

Investimentos na Serra
do Mar

O Teatro Mario Covas
apresenta de 14 de janeiro
a 5 de março, a exposição
‘Qhapaq Ñan, o Caminho
dos Incas’. São 80
fotografias e mapas da
região Cordilheira dos
Andes, percorrida pelos
incas. A cerimônia de
abertura terá a presença do
embaixador do Peru,
Jaime Stiglich e da
consulesa, Ana Teresa
Lecaros. A exposição
pode ser visitada até o dia
5 de março, de terça a
domingo, das 14h às 18h,
com entrada franca.O
objetivo do trabalho é
divulgar o Quapaq Ñan, o
principal caminho nos
Andes onde os incas
aproveitaram as redes

viárias construídas por
culturas anteriores ou
paralelas a eles e
desenvolveram um
sistema próprio.
Atualmente, vivem nessa
rota comunidades de
agricultores, mineiros,
pescadores e artesãos.O
Quapaq Ñan passa pelo
Peru, Bolívia, Equador,
Chile, Argentina e
Colômbia, que juntos
tentam inscrever o
caminho na Lista do
Patrimônio Mundial da
Organização para a
Educação, a Ciência e a
Cultura das Nações
Unidas (Unesco). Com o
apoio do Banco
Interamericano de
D e s e n v o l v i m e n t o ,

iniciaram um projeto de
preservação dos valores
culturais e naturais da
região por onde passaram
os incas.A exposição é
uma realização do
Instituto Dom Romero e
da Embaixada e
Consulado do Peru, em
parceria com o Governo
Municipal, por meio da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba
(Fundacc).Serviço:Exposição
Quapaq Ñan, o Caminho
dos Incas De 14
de janeiro a 5 de março
Visitação de terça a
domingo, das 14h às
18hEntrada franca Teatro
Mario Covas Av. Goiás,
187 – bairro Indaiá  Tel:
(12) 3881-2623

Caraguá recebe
exposição sobre povo

inca nos Andes

Escolas municipais
arrecadam o produto para
produzir materiais de
limpeza.Você já se
perguntou o que fazer
com todo aquele óleo que
fica na frigideira depois
de preparar deliciosos
petiscos e salgadinhos, ou
mesmo na culinária do dia
a dia? Se a sua opção foi
despejar no ralo da pia ou
do quintal, com certeza
você não sabe o que fazer
com o óleo. Neste caso,
ele entra no ralo causando
entupimentos nos
encanamentos, além de
problemas na rede de
esgoto e mau
funcionamento nas
estações de
tratamento.Em Caraguá, a
secretaria municipal de
Educação criou o projeto
‘Caraguatatuba de olho no
óleo na água’, que em
2009, instalou postos de

coleta de óleo comestível
nas escolas, além de
desenvolver um trabalho
de educação ambiental
com os alunos. O produto
coletado é encaminhado a
uma empresa
especializada que
transforma o óleo em
barras de sabão.Todo o
óleo coletado nas escolas
municipais é armazenado
em galões e estocado em
um depósito da empresa
Giglio, em Caraguá, que
encaminha esse material
para São Bernardo do
Campo, sede da empresa.
O óleo é filtrado para
retirar as impurezas,
separado da água, passa
por um descanso em
tanques apropriados e
depois por uma nova
filtragem para que esteja
totalmente puro para a
fabricação do sabão em
barra.É importante

lembrar que a fabricação
caseira requer muito
cuidado já que o óleo é
misturado com soda
cáustica, que reage em
contato com água.
Qualquer problema que
ocorra durante a
fabricação pode causar
graves danos à saúde de
quem o produz, como
queimaduras e cegueira;
como também para quem
manuseia o sabão pronto,
que causa irritações
 na pele.Cada gota
de óleo que terminar em
um rio polui cerca de 25
litros de água. Por isso,
armazene o óleo de
cozinha em garrafas pet e
leve até a escola
municipal do seu bairro. A
r e s p o n s a b i l i d a d e
ecológica é um dever de
todos e começa no dia a
dia, dentro da casa de cada
um.

Óleo de cozinha tem
destino certo em

Caraguá

O nível de emprego industrial
na Diretoria Regional do
Ciesp em Taubaté (região
composta por 28 municípios)
apresentou resultado
praticamente estável no mês
de dezembro de 2010. A
variação ficou em -0,09%, o
que significou uma pequena
redução de
aproximadamente 50 postos
de trabalho. Quando
comparados os meses de
dezembro nos anos 2009 e
2010 temos um cenário
melhor, pois em dezembro
de 2009 o resultado foi
negativo em -0,56%. No
ano, temos um acumulado de
9,39%, representando um

acréscimo de
aproximadamente 4.850
postos de trabalho. Com
relação às outras diretorias
regionais do Ciesp, Taubaté
foi a quinta melhor diretoria
entre as 36 existentes no
estado, se compararmos o
resultado de dezembro (a
melhor foi limeira, seguida,
respectivamente, por São
Bernardo do Campo,
Guarulhos e São Caetano do
Sul). Comparando o
acumulado no ano de 2010,
a Regional de Taubaté sobe
para o terceiro posto, atrás
apenas de Piracicaba e
Franca. O índice do nível de
emprego industrial da

Diretoria Regional do Ciesp
em Taubaté foi influenciado
pelas variações negativas dos
setores de Produtos
Químicos (-0,61%),
Metalurgia (-0,59%) e
Veículos Automotores e
Autopeças (-0,52%), que
são os setores que mais
influenciam o cálculo do
índice total da região. O
resultado só não foi pior
devido as variações positivas
dos setores de Produtos de
Metal exceto Máquinas e
Equipamentos (0,74%) e
Máquinas e Equipamentos
(0,03%), que também
influenciam o cálculo do
índice.

Taubaté tem alta de
9,39% na geração de

emprego

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
acelerando os trabalhos para
realização dos Jogos
Regionais 2011. Diversas
ações começaram a ser
elaboradas em 2010 e muitas
delas já estão concluídas:
como todo parte de
hospedagem, bem como
transporte e boa parte da
organização da competição.
Além disso, estão acelerados
dezenas de trabalhos em
ginásios, quadras e campos
por toda a cidade. Confira
relação de parte das
melhorias Além da conclusão
dos complexos esportivos do
Araretama e do Cidade
Nova, a Prefeitura está
transformando a quadra

coberta do Alto Tabaú em
um ginásio de esportes –
assim como foi feito no
Jardim Eloyna. Para o centro
esportivo do João do Pulo, a
Prefeitura vai instalar uma
piscina de biribol (vôlei
dentro da água), fazer novos
vestiários para área aquática,
reformar quadra, campo e
seus vestiários, e várias
melhorias na pista e espaço
de atletismo. No Zito também
haverá benefícios para
vestiários, campo de futebol,
reforma da quadra
(substituição do piso),
pintura, dentre outros. Outros
ginásios também receberão
obras, como a Quadra
Coberta, que vai ganhar novo
piso e reforma no telhado; no

Juca Moreira haverá
substituição do piso e nova
pintura; centro esportivo e
educacional Pai João contará
com alambrados e nova
pintura; para o Luis Caloi, a
Prefeitura vai construir um
novo galpão – com altura
adequada para
exercícios da ginástica
rítmica. Nos
próximos dias, a Prefeitura
inicia trabalhos de melhorias
em 12 campos de futebol,
sendo que em três deles
haverá substituição do
gramado. Os Jogos
Regionais de
Pindamonhangaba começam
em julho de 2011 e a cidade
é uma das favoritas à
competição.

Prefeitura de Pindamonhangaba
acelera trabalhos para Jogos

Regionais 2011


