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Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
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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.

Existem diversos tipos de
vírus que podem ser
t r a n s m i t i d o s
sexualmente. O programa
Seção Saúde desta
semana abordou um
específico, o papiloma
vírus humano, mais
conhecido como HPV. O
médico urologista
Gustavo Notari,
convidado do programa,
conversou com a
jornalista Renata Dias
sobre o problema, que
registra dados em grande
escala. Em pesquisa
recente, constatou-se que
metade dos homens
saudáveis está infectada
com o vírus. Entre
mulheres brasileiras, esse
índice aproxima-se dos
15%. Mas, estima-se que
entre 50% e 80% das
mulheres com vida sexual
ativa já contraíram ou vão
contrair o vírus. “Só para
se ter uma ideia, são 100
tipos diferentes de hpv, e
eles podem atingir

diversas partes do corpo,
de homens e mulheres”,
afirmou o especialista. O
convidado do Seção
Saúde alertou sobre os
cuidados que homens e
mulheres tem de ter,
realizando exames de
rotina. “É
importantíssimo, no caso
da mulher, fazer o exame
papanicolaou anualmente,
para que a ginecologista
possa identificar o
problema o mais rápido
possível”. Ainda no caso
das mulheres, o urologista
informou números
preocupantes. “Uma
mulher que não faz
exames e adquire
o HPV só vai
saber que porta
o vírus em dez ou 15
anos, quando já tiver com
câncer no colo do útero.
Ele age de modo
silencioso.” Assim como
na mulher, o HPV no
homem pode ser discreto
e causar problemas no

futuro. “O homem entra
em contato com o vírus
em uma relação sexual e
o carrega. Mas não
obrigatoriamente surgem
sintomas”, alertou o
médico. Gustavo Notari
afirmou que o homem
pode carregar o vírus, mas
não o transmitir via
relação sexual. Isso
porque, de acordo com o
urologista, o contágio
acontece quando há
ferimentos ou verrugas
externas, portando e
duplicando o HPV. O
programa na íntegra, com
mais informações, como
causas, tratamentos e
curiosidades, foi
transmitido no dia 15 e
será reprisado na sexta-
feira, 18, às 22h, e no
sábado e domingo, a partir
do meio-dia. A TV
Câmara Taubaté pode ser
sintonizada pelos canais
17 digital e 98 analógico
da operadora de TV a cabo
Net.

Seção Saúde aborda
infecção de homens por

HPV

Foram quase oitenta mil
participantes, com mais
de um milhão de
visitantes no site oficial,
até a premiação de Andre
Sampaio na final em São
Paulo O estudante Andre
Sampaio, de 20 anos,
venceu a final do TNT
Racing, realizada no
domingo, dia 13, em São
Paulo. A decisão reuniu
vencedores mensais do
jogo online (acessado
entre setembro e
fevereiro no site
www.tntracing.com.br)
para uma disputa no 3p4.
Cada participante jogaria
uma vez e aquele que
alcançasse a maior
pontuação levaria para
casa um carro zero
quilômetro, com os
adesivos TNT Energy
Drink. A conquista foi
alcançada por margem
mínima: Andre Sampaio
foi o primeiro a jogar e
registrou 100.300
pontos, enquanto o vice-
campeão, Vinícius
Alvarenga, terceiro a
jogar, esbarrou nos
100.000. “Para falar a

verdade, estou surpreso...
Eu sabia que o pessoal
estava melhor do que eu
na fase de classificação e
usei uma estratégia
conservadora, de apenas
ficar na pista, sem
exagerar”, contou Andre
Sampaio. “Como andei
bem, quem jogou depois
passou do ponto e foi aí
que deixei todo mundo
para trás”, comemorou o
vencedor do TNT Racing.
Vinícius Alvarenga, tido
como favorito em função
das boas pontuações
online, viu o prêmio
escapar nos detalhes. “Ele
era um mostro no jogo,
mas percebi
 que podia vencer quando
saiu da pista e perdeu
t e m p o ” ,
concluiu Andre Sampaio..
No total, foram seis
c l a s s i f i c a d o s
 para a final, do total de
79.774 inscritos no site.
Ao todo, o
www.tntracing.com.br
recebeu mais de um
milhão de visitantes nos
seis meses de promoção.
“O TNT Racing foi um

sucesso, uma experiência
nova e que nos trouxe uma
resposta muito positiva
por parte dos
participantes”, comentou
Douglas Costa, gerente
de marketing corporativo
e relações com o
mercado do Grupo
Petrópolis, que produz as
marcas Itaipava, Crystal,
Petra, Lokal, Black
Princess , Weltenburger e
TNT Energy Drink. Além
do cobiçado prêmio final,
o carro zero quilômetro,
o TNT Racing distribuiu
175 caixas de TNT para os
vencedores diários do
ranking online e um
cooler, um boné, uma
camiseta e mais duas
caixas de TNT para cada
um dos campeões
semanais. Já os
vencedores mensais, além
da vaga na decisão,
recebiam cinco caixas
mais uma geladeira TNT.
RESULTADO Andre
Sampaio, 100.300 pontos
Vinícius Alvarenga,
100.000 Gustavo Araujo,
99.100 Marcio Correa,
25.400

Estudante de 20 anos
vence promoção e fica
com carro 0 km do TNT

Racing

O número de inclusões de
devedores no Serviço
Central de
Proteção ao Crédito
(SCPC) em fevereiro
deste ano aumentou 24%
em relação ao mesmo
mês de 2010, de acordo
com levantamento
realizado pela Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT). Em
fevereiro de 2011, o
SCPC de Taubaté
registrou 5.066 inclusões
contra 4.096 novos
devedores em fevereiro
de 2010, resultando em
um aumento de 24% no
número de novos
registros. Comparado a
janeiro de 2011, com

4.682 inclusões,
fevereiro registrou
aumento de 8,2% no
número de
devedores. Recuperação
do crédito  A boa notícia
ficou por conta dos
números de
exclusão do cadastro do
SCPC de fevereiro. As
2.671 pessoas que
limparam seu nome no
último mês
impulsionaram o aumento
de 27% quando
comparados aos 2.104
consumidores que
limparam o nome em
fevereiro de 2010.
Comparado a janeiro, a
recuperação de crédito
manteve o ritmo com uma

leve variação: 2.676
pessoas procuraram
quitar suas dívidas em
janeiro contra as 2.671 de
fevereiro, registrando
uma queda de 0,2% no
segundo mês de 2011.
Causas  Os impostos e
despesas com educação
da família continuam
sendo os
vilões da inadimplência
neste início de ano. A
diferença em relação aos
números de 2010 é
reflexo da economia, que,
no ano passado, passava
pelo período de
recuperação da crise
econômica de 2009 e o
consumidor estava
gastando pouco.

Inadimplência de
fevereiro aumenta 24%

em Taubaté
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba por
meio da Secretaria de
Agricultura e
Abastecimento do Estado
de São Paulo e a CATI,
Coordenadoria de
Assistência Técnica
Integral convidam a todos
para participarem das
festividades do VIII Dia
do Campo de Arroz.O
arroz é um dos mais
importantes produtos
agrícolas da região
atingindo na safra de
2009/2010, a marca de
850 mil sacas de 60 kg.A
festa do Arroz será
comemorada no dia 30 de
março a partir das 13h no
Setor de Fitotecnia do
Pólo Regional Vale do
Paraíba, na Av. Antônio
Pinheiro Júnior, 4009 em
Pinda.A programação
inclui inscrições abertas a
partir das 13h e abertura
oficial às 13h30. Durante
o dia palestras com
convidados especiais
serão apresentadas e às

17h o encerramento
oficial logo após a visita
a campo com
apresentação dos
cultivares de arroz.Para

maiores informações o
telefone é (12) 3642-
1823, coordenação de
Omar Vieira e Glênio
Wilson de Campos.

Pindamonhangaba
comemora o dia do arroz

Com o slogan “Começar
o Ano de Praias Limpas”,
a Prefeitura de Ubatuba
irá realizar no próximo
domingo, 20, com o apoio
de todas as suas
Secretarias e de diversas
entidades, o primeiro
evento oficial de limpeza
das praias. A ação
acontecerá na Praia
Grande, a partir das
9h.Para o prefeito de
Ubatuba, trata-se de um
marco histórico, pois a
intenção é divulgar e
ampliar o projeto não
apenas em caráter
nacional, mas para todo o
hemisfério sul.
“Anualmente os países do
hemisfério norte realizam
o Dia Mundial de Limpeza
das Praias no dia 21 de
setembro, data que marca
o encerramento do verão
acima do Equador. Mas

queremos instituir o Dia
Nacional de Limpeza das
Praias, que deve ocorrer
quando termina o nosso
verão. Este projeto será
inicialmente realizado
em nossa cidade, mas
queremos que o evento se
estenda para todas as
praias do hemisfério sul”,
explica o prefeito.Apoio
Contando com o apoio da
Universidade Anhanguera,
Central Surf, Cetesb,
Associação dos
Permissionários de
Quiosques, Associação de
Surf de Ubatuba e da
entidade ASSU, o evento
terá lugar na praia mais
movimentada do Litoral
Norte, a Praia Grande de
Ubatuba. O ponto de
encontro será às a partir
9h, no canto direito da
praia, em frente ao
quiosque Cantão. Dali, as

equipes irão proceder à
coleta de todo o lixo da
praia, incluindo a costeira
do canto esquerdo,
conhecido como
“Baguari”.Análise No
término do evento, serão
feitas a quantificação e
classificação de todo o
resíduo coletado. Após
esta etapa, serão
preenchidas fichas
padronizadas, que serão
enviadas para o
Centro de Conservação
Mundial, para
avaliações e
estatísticas. Durante o
evento, serão distribuídos
panfletos de
conscientização e sacolas
biodegradáveis. O foco
do trabalho é sensibilizar
a população para que
tenha mais respeito com
as praias, que não jogue
lixo nas areias e no mar.

Ubatuba realiza neste
domingo Dia de Limpeza

das Praias

A Prefeitura de Ubatuba
realizou nesta quinta-
feira, 3, uma reunião para
a qual foram convidados
todos os donos de
quiosques do município.
O objetivo foi dar a boa
notícia sobre a decisão da
Justiça que voltou a
permitir a reprodução de
música nos
estabelecimentos. A ideia
foi do prefeito de
Ubatuba, que preocupado
em esclarecer todo tipo
de dúvida dos
quiosqueiros, decidiu
colocar a equipe à
disposição para que os
mais interessados
pudessem estar bem
informados com relação
ao assunto. Apesar de não
poder comparecer, devido
a compromisso junto ao
governador do Estado, o
prefeito enviou como
representantes o vice-
prefeito; o secretário de
Cidadania e
Desenvolvimento Social;
o secretário de Segurança
Pública e Defesa Social e
o procurador jurídico
Emerson Vilela.”A
reunião de hoje está
sendo realizada mais para
comemorar esta decisão
da Justiça, que foi uma
vitória para os
quiosqueiros, que junto
com a prefeitura estão
numa incansável luta há
anos. A decisão de
permitir a reprodução de
música nos quiosques
beneficia não só os
proprietários de
quiosques, mas Ubatuba
como um todo”, disse o
secretário de Cidadania e
D e s e n v o l v i m e n t o
Social.Atenção especial
O procurador Emerson
Vilela explicou aos
presentes todo o
andamento do processo
junto a Justiça e falou
sobre o empenho da
prefeitura em mostrar aos

órgãos competentes que
Ubatuba é um município
com muitos diferenciais e
que merece atenção
especial. “Foram várias
reuniões com órgãos
estaduais e federais, nas
quais eu expliquei que por
ter 80% de seu território
em área de Parque
Estadual, Ubatuba acaba
sofrendo restrições
pesadas que afetam o
desenvolvimento da
cidade. Quando foi
proibida a reprodução de
música e reformas nos
quiosques, muita gente
dizia erroneamente que
era uma decisão da
prefeitura, por isso é
necessário que a
informação chegue de
forma correta, já que a
prefeitura sempre foi
parceira dos quiosqueiros
nesse processo”,
e x p l i c o u
E m e r s o n . ” P u d e m o s
expor o fato de que a
atividade nos quiosques
em Ubatuba é antiga e
essencial em uma cidade
turística como a nossa”,
completou o procurador.
Os quiosqueiros também
foram alertados para que
tudo seja realizado
obedecendo a legislação
municipal e com
a u t o r i z a ç ã o
administrativa. Parceria
com a prefeitura O
presidente da Associação
dos Quiosques de
Ubatuba, Saulo Wlander
Amalfi, agradeceu a
participação de todos e
reiterou a necessidade da
união de todos e atenção
para que não sejam
cometidos abusos ao
colocarem som em seus
estabelecimentos.O vice-
presidente da Associação
dos Quiosqueiros, Carlos
Roberto do Lago,
lembrou que o prefeito se
mostrou disposto a ajudá-
los desde a primeira vez

em que foi procurado. “O
prefeito disse que estaria
conosco e que não
mediria esforços para nos
apoiar. E foi o que
realmente aconteceu.
Hoje estamos dando mais
um passo importante,
após muito sofrimento e
muita luta, por isso só
temos a agradecer a
parceria da prefeitura, que
foi muito importante para
nós”, disse Carlos
Roberto.Para o músico
Miguel Graça, que
acompanhou a reunião, a
conquista dessa decisão
da Justiça beneficia muito
quem vive da música em
Ubatuba. “Agora sabemos
que teremos muito mais
espaço e oportunidade de
trabalho dentro da nossa
própria cidade”, disse
Miguel.Representando a
Câmara Municipal, o
vereador Silvio Brandão
esteve presente à reunião
e disse dar total apoio aos
quiosqueiros, juntamente
à prefeitura. “Temos que
ter um turismo bastante
receptivo; não tem como
pensarmos em Ubatuba
sem os quiosques”, disse
o vereador.Ao fim da
reunião foi agendada uma
data para um próximo
encontro, onde uma
comissão formada pelos
quiosqueiros deve dar
andamento ao processo,
fornecendo suas
necessidades para que a
prefeitura possa elaborar
o Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC). Esse
termo, que será
apresentado à Justiça,
deverá padronizar a
postura que os quiosques
devem adotar com
relação a todos os
aspectos como uso de
banheiros, paisagismo,
acomodação de turistas,
acesso a portadores de
deficiências, educação
ambiental, entre outros.

Prefeitura de Ubatuba se
reúne com quiosqueiros

para informar sobre
reprodução de músicas

O objetivo da reunião foi
o de proporcionar maior
articulação entre os
municípios, visando
colocar em prática o
programa de reinserção
social do adolescente,
através de escolas
profissionalizantes e
a c o m p a n h a m e n t o . O
prefeito de Ubatuba
recebeu nesta semana em
seu gabinete duas
representantes da CASA
Caraguatatuba: Miraci
Dourado da Silva,
diretora da unidade, e
Carla M. Deri, gerente da
ONG Meimei, que realiza
gestão compartilhada da
unidade de internação e
internação provisória da
Fundação CASA.De
acordo com Miraci, elas
estão visitando os
prefeitos das quatro
cidades do Litoral Norte
com a intenção de
proporcionar mais
articulação entre os

municípios, visando
colocar em prática o
programa de reinserção
social do adolescente na
sua cidade de origem,
através de escolas
profissionalizantes e
acompanhamento durante
seis meses.A reunião
seguiu com uma conversa
na qual o prefeito teve a
oportunidade de conhecer
melhor o funcionamento
da Fundação CASA
Caraguá, que hoje atende
a 40 jovens (dez em
internação provisória e 30
em internação). “Os
adolescentes têm
atividades das 6h às 22h e
participam de oficinas de
artes, cultura e esportes.
Contamos com uma
equipe coesa e
comprometida com o
trabalho”, explicou
Miraci, que agradeceu a
recepção que tiveram em
Ubatuba junto à Fundac
(Fundação da Criança e

do Adolescente de
Ubatuba) e ao
prefeito.”No que
depender de nós, a
Fundação CASA pode
contar com todo o apoio
necessário. Pretendo
acompanhar este trabalho
mais de perto e dar
prosseguimento ao
contato que foi realizado.
Estamos dispostos a
servir como piloto deste
projeto, pois sabemos que
se trata de um assunto de
extrema importância para
os jovens e para toda a
sociedade”, disse o
prefeito, completando
que em Ubatuba existe um
trabalho no sentido de
diminuir o tráfico de
drogas, oferecendo aos
jovens opções de lazer e
entretenimento também
nas horas em que não
estão nas salas de aula,
através, por exemplo, das
Escolinhas de Esporte da
prefeitura.

Prefeito de Ubatuba e
representantes da
Fundação CASA

discutem integração
social de adolescentes

infratores

Acesse:
www.tremembeonline.com.br

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
entregou, na manhã de
quinta-feira, 17 de março,
as chaves de 28
residências construídas na
Avenida Isauro Moreira,
no bairro Chácara
Silvestre. Com cerca de
42 metros quadrados, as
casas são compostas de
dois quartos, sala, cozinha
e banheiro, e serão
ocupadas por ex-
moradores do Conjunto
Habitacional Tancredo
Neves, do Parque Três
Marias.A entrega das
chaves foi realizada na
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social e contou

com a participação da
secretária Lú
Peixoto.Durante o
evento, o prefeito
lembrou que, em abril de
2009, diversas
residências da Rua José
Cassiano de Freitas, no
conjunto Tancredo Neves,
apresentaram sérios
danos estruturais,
agravados pelas chuvas
intensas e por estarem
localizadas em terreno
inadequado – foram
construídas há mais de 20
anos sobe o antigo lixão
da cidade.Na época,
Peixoto determinou a
imediata transferência
dos moradores das casas
mais afetadas. Esses

moradores, até a presente
data, estavam ocupando
imóveis alugados pela
Prefeitura de Taubaté,
tendo assim assegurado o
seu direito à moradia
digna.Com a entrega das
chaves, o prefeito
Roberto Peixoto
consolida o compromisso
assumido naquela época,
garantindo aos moradores
afetados o direito à
moradia, com a
construção de 28
residências em local com
toda a infraestrutura
necessária para a
manutenção da qualidade
de vida – asfalto, água, luz,
esgoto, transporte
coletivo, creche e escola.

Peixoto entrega chaves
de 28 novas residências

da Chácara Silvestre

O Senac Taubaté está com
as inscrições abertas para os
cursos livres nas áreas de
Comunicação e Tecnologia
da Informação. Confira as
opções: Premiere Pro e
Encore CS4 – Edição e
autoração de vídeo Este
curso destina-se aos que
desejam ingressar ou se
atualizar na área de edição
de vídeo, utilizando os
programas Premiere Pro e
Encore CS4. O participante
aprende conceitos técnicos
sobre vídeo digital, bem
como a capturar, editar e
exportar o material para
diferentes meios, tais como:
fita digital (miniDV, Hi8),
internet, autoração de DVD,
flash, diversos dispositivos
móveis e arquivos digitais.
Trabalha também a aplicação
de cortes, efeitos e criação de
menu para DVD, utilizando

as ferramentas dos
programas Premiere PRO e
Encore CS4.Data: 21/3 a 18/
4, segundas, quartas e
sextas-feirasHorário: das
18h30 às 22h30 Valor: R$
659,00 (parcelado em 4
vezes)Illustrator CS5 –
Ilustração digital – O Adobe
Illustrator CS5 É uma
excelente ferramenta de
criação e ilustração vetorial.
A versão CS5 traz vários
novos recursos que buscam
a integração dessas
ferramentas. No curso, o
participante aprende os
recursos dessas ferramentas
e se aperfeiçoa na área de
ilustração digital, como
ilustrador, artista gráfico,
designer ou aquele que já
opera softwares de desktop
publishing e está em
processo de migração para
outro software vetorial.Data:

2/4 a 21/5, sábadosHorário:
das 9 às 13 horas Valor: R$
275,00 (parcelado em 4
vezes)Photoshop CS5
Tratamento de imagem - O
objetivo deste treinamento é
mostrar ao aluno as várias
possibilidades de uso das
ferramentas do software
Photoshop CS5, no ajuste,
tratamento e edição de
imagens, a fim de atender de
maneira produtiva as
especificidades de cada tipo
de projeto de acordo com as
necessidades do
mercado.Data: 4/4 a 2/5,
segundas, quartas e sextas-
feirasHorário: das 13h30 às
17h30 Valor: R$ 447,00
(parcelado em 5
v e z e s ) S e r v i ç o : S e n a c
Taubaté: Rua Nelson Freire
Campello, 202 – Jardim
Eulália. Telefone (12) 2125-
6099.

Senac Taubaté está com as
inscrições abertas para os cursos

livres


