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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 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

O CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social) da Secretaria de
Ação Social de Tremembé
está realizando,
mensalmente, palestras
sobre prevenção ao uso de
drogas. Adolescentes do
projeto “Meu Espaço”
participam, por exemplo,
de palestras sobre drogas
lícitas e ilícitas na qual
recebem orientações
sobre os riscos causados
a saúde, ao bem estar e ao
convívio social e
familiar.De acordo com a
Coordenadora do CRAS

Michelle Dala o fato de
algumas drogas serem
lícitas, não significa que
não são prejudiciais. “O
alerta é da Organização
Mundial de Saúde
 (OMS). Segundo o
órgão, as drogas
ilícitas respondem por
0,8% dos problemas de
saúde em todo o mundo,
enquanto o cigarro e o
álcool, juntos, são
responsáveis por 8,1%
desses problemas”,
comentou a
Coordenadora   A cada
mês, um tema diferente é

abordado. A equipe
técnica do CRAS afirma
que o trabalho de
prevenção é
extremamente necessário
no atendimento das
crianças e dos
adolescentes para que
eles possam sempre
manter-se informados.
“Esse trabalho de
prevenção é muito
importante, pois, uma
pessoa envolvida com
drogas, prejudica-se em
todos os sentidos na sua
saúde e bem estar”,
acrescenta Michelle Dala.

Em Tremembé CRAS
promove palestras

contra o uso de drogas
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Com o apoio cultural da
Prefeitura Municipal de
Taubaté e da Secretaria de
Turismo e Cultura de
Taubaté, aconteceu no
último dia 17, o 4º
Encontro de Escritores de
Taubaté e Região,
idealizado pela
Bibliotecária Pérsia
Semintilli e Escritor Luiz
Antônio Cardoso, da UBT
Tremembé, aonde

estiveram presentes os
imortais da Academia
Valeparaibana de
Letras e Artes: Presidente
da AVLA Alberto
 Mazza e os acadêmicos:
Prof.José Eurico de
Moraes, Marry
Faria, José Castellini,
Teresa Moura, Cid
Maomé e Silvia Nanci
Moreira Custódio.
Também marcaram

presenças diversos
escritores que puderam
divulgar os seus trabalhos
literários na realização da
Cultura Viva neste
E n c o n t r o
E s p e c i a l . D e s t a q u e s
também para a Diretora de
Cultura Duda Mattos que
compareceu ao Evento
enaltecendo um dos
trabalhos do escritor Luiz
Antônio Cardoso.

AVLA PARTICIPOU DO 4º
ENCONTRO DE

ESCRITORES EM
TAUBATÉ

A feira de adoção de
animais, que acontece
todos os sábados na
Praça Dom
Epaminondas, das 8 às
12 horas, normalmente
disponibiliza para adoção
apenas filhotes de cães e
gatos, no entanto, a partir
deste sábado (17),
também passará a
disponibilizar animais
jovens e adultos.De
acordo com a veterinária
responsável pelo CCZ,
Dra Milene Iemini,
muitas pessoas tem
interesse em adotar
animais adultos e trazê-
los para a feira de adoção
na Praça vai facilitar a
adoção. Todos os
animais disponíveis para
adoção estão saudáveis e

castrados.Milene fala
que entre as vantagens de
se adotar um cão adulto,
está na certeza
 do porte e
comportamento do
animal, que são mais
tranqüilos, mais
independentes, se
adaptam mais
rapidamente ao novo
ambiente e as pessoas da
casa, pois o animal
adulto que vem de um
abrigo tem muita
gratidão pelas pessoas
que o recebem e
demonstrará essa
gratidão.A feira de
adoção é uma das ações
do Projeto Melhor
Amigo, desenvolvido
pela prefeitura
municipal de Taubaté,

através do Centro de
Controle de
Zoonoses.Além da feira
de adoção, o CCZ
mantém constante
Campanha de Adoção, os
interessados em adotar,
podem comparece na
Zoonoses, que fica na
Estrada Amacio
Mazzaropi, s/nº,
próximo ao Hotel
Mazzaropi, levando um
documento de
identidade. A pessoa
deve ser maior de idade
ou estar acompanhada
pelos responsáveis, que
também serão os
responsáveis pela
adoção.Adote um animal
e ajude a tornar nossa
cidade um lugar ainda
melhor!

Zoonoses de Taubaté
promove adoção de

animais jovens e adultos
na Praça Dom
Epaminondas

A Prefeitura de Taubaté
inicia na próxima
segunda-feira, 19 de
setembro, as obras
necessárias para a
realização de mudanças
no sistema viário da
Avenida Tiradentes.De
acordo com o
Departamento de
Trânsito, durante as obras
não haverá alterações no
tráfego de veículos.
Entretanto, o
Departamento alerta que
elas podem provocar
alguma lentidão e orienta
os motoristas para
buscarem algumas
alternativas para acessar
especialmente a Avenida

Charles Schneider.As
obras devem durar cerca
de quatro dias e
permitirão alterações
significativas no sistema
viário da Avenida
T i r a d e n t e s ,
principalmente nas
proximidades da
Avenida Charles
Schneider e da Praça
Félix Guisard
 (Praça da CTI).Essas
alterações devem ser
implantadas a partir do
próximo dia 26 de
setembro. Até lá, o
Departamento de Trânsito
estará orientando os
motoristas sobre as
mudanças a serem

r e a l i z a d a s . A s
modificações visam
reduzir o fluxo de
veículos que hoje passa
pela Praça da CTI.
Atualmente, cinco vias
permitem o acesso à
praça – Rua Professor
Luiz Augusto da Silva,
Avenida Armando de
Salles Oliveira, Rua
Benjamin Constant, Rua
Padre Diogo Antonio
Feijó e Avenida Charles
Schneider.Com as
alterações, o acesso à
Praça da CTI será feito
por apenas duas ruas –
Professor Luiz Augusto
da Silva e Benjamin
Constant.

Prefeitura de Taubaté
prepara mudanças no

sistema viário da
Av. Tiradentes

Escola Lindolpho
Machado realizou na
amanhã do dia17 festa
do ‘Dia da Família’ Para
apresentar à comunidade
os trabalhos
desenvolvidos pelos
estudantes ao longo do 3º
bimestre, a EMEF
Lindolpho Machado, de
Caçapava, no Vale do
Paraíba, realizou onteim
(17) o Dia da Família na
escola.Neste último
bimestre, os estudantes
produziram diversos
materiais durante as aulas
dos Programas de
Informática Educacional,
M a t e m á t i c a
Descomplicada e Línguas
Estrangeiras. Esses
programas oferecem
recursos educacionais
inovadores e
diferenciados, ampliando

a qualidade de
aprendizagem das
crianças.No Programa de
Línguas Estrangeiras, por
exemplo, os alunos
estudaram o Projeto
Feelings, e como produto
final, apresentarão uma
música em inglês. No
Informática Educacional,
eles estudaram o Projeto
Poema e recitarão uma
c o m p o s i ç ã o ,
“Borboletas”, de
Vinicius de Moraes. Para
ilustrar o fundo da
apresentação, os alunos
c o n f e c c i o n a r a m ,
durante as aulas do
Programa Matemática
D e s c o m p l i c a d a ,
borboletas utilizando o
T a n g r a n . A l é m
disso, os estudantes
estão desenvolvendo o
Projeto Jornal Digital e

fizeran  entrevistas de
vídeo com os
participantes, durante
toda a festa, abordando o
envolvimento da
comunidade no contexto
escolar. A EMEF
Lindolpho Machado fica
localizada na Rua Dona
Francisca de Almeida
Santos, 180, na Vila
Santos. O evento foi
realizado , neste sábado,
das 8h às 15h30.Os
Programas Informática
Educacional, Matemática
Descomplicada e Línguas
Estrangeiras são
desenvolvidos pela
Secretaria de Educação de
Caçapava, em parceria
com a empresa Planeta
Educação, especializada
na implantação de
soluções educacionais
inovadoras.

Em Caçapava
comunidade está cada
vez mais envolvida no
contexto educacional

A Prefeitura de Taubaté
abre oficialmente na
próxima quarta-feira, 21
de setembro, o 7º Dias
Verdes. O evento é
organizado pela
Secretaria de Meio
Ambiente em parceria
com a Secretaria de
Turismo e Cultura do
município e marca a
comemoração de datas
importantes como o Dia
da Árvore (21), Dia
Mundial sem Carro e Dia
do Rio Paraíba do Sul
(22) e início da Primavera
(23).O 7º Dias Verdes
acontece até o dia 25 de
setembro, sempre das 9h
às 16h30, no Parque
Municipal do Vale do
Itaim.O evento terá
diversas atividades,
envolvendo aulas de
campo com noções sobre
a importância da
produção e conservação
das águas através de
nascentes e barragens e
observação das flores que
dão origem aos
frutos.Também estão

programadas pescaria,
trilha ecológica, plantio
de mudas e performances
teatrais. A programação
tem como proposta uma
reflexão sobre a
importância de todas as
datas comemorativas de
setembro voltadas para o
meio ambiente.Uma das
atrações desta edição do
Dias Verdes será a
Corrida Park Trail Run –
corrida rústica em meio
à natureza, programada
para o dia 25, às 8
horas.O diretor de Meio
Ambiente, Ralph Leite,
acredita que ações
como essas estão
diretamente ligadas à
formação do
conceito do futuro
cidadão e, por isso,
neste ano o evento tem
como alvo o
público jovem.A entrada é
franca. O endereço do
Parque Municipal
do Vale do Itaim é
Avenida São Pedro,
2000, Jardim
América. Mais

informações podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3633-5008As datas
de setembroO dia 21 de
Setembro é o Dia da
Árvore. A escolha desta
data é em razão da
chegada da Primavera
que, em Taubaté, é
marcada pelas flores
amarelas do Guapuruvu,
árvore-símbolo da
cidade.Já o 22 de
Setembro é o Dia
Mundial sem Carro,
criado a partir de
movimento que começou
na Europa, que é um
manifesto-reflexão sobre
os problemas causados
pelo uso intenso de
automóveis, além de ser
um convite ao uso de
meios de transporte
sustentáveis, como a
bicicleta.Também em 22
de setembro se
comemora o Dia do Rio
Paraíba do Sul, o rio mais
importante da nossa
região, do qual provém
80% da água para o nosso
consumo.

Dias Verdes começa
 na quarta-feira

I n c e n t i v a r
empreendedores a
investirem no comércio
eletrônico para
alavancarem seus
negócios. Esse é o
objetivo do Bate-papo
sobre E-commerce,
evento gratuito que chega
ao Vale do Paraíba em
outubro. No próximo dia
1º, o projeto estará em
Taubaté, no auditório do
departamento de
Comunicação da Unitau,
das 14h30 às 18h.Para
participar da iniciativa,
que tem vagas limitadas, é
necessário fazer uma
prévia inscrição no
endereço eletrônico http:/
/goo.gl/7w75E e levar 1kg
de alimento não perecível
no dia do evento, de
preferência leite em pó,
que será encaminhado
para a ASPAL –
Associação de Pais e
Amigos dos Doentes com
Leucemia. Para conhecer
mais o projeto, acesse
www.aspalapoio.org.br.O
tema ganha cada vez mais
i m p o r t â n c i a ,
principalmente porque o
mercado de e-commerce
cresce a passos largos no
Brasil. De acordo com
pesquisa do ComScore,
94% dos internautas
fazem compras online no
país, sendo que, desse

total, segundo o Ibope
Mídia, 37% se
concentram entre São
Paulo e Rio de Janeiro.O
relatório ‘WebShoppers’,
realizado pela e-bit, com
o apoio da Câmara
Brasileira de Comércio
Eletrônico, mostra ainda
que o faturamento do
setor durante o primeiro
semestre foi de R$ 8,4
bilhões. Esse volume é
superior aos R$ 8,2
bilhões registrados
durante todo o ano de
2008.O evento contará
com a presença da
idealizadora do projeto,
Lígia Dutra, fundadora da
UpaLupa, rede focada em
iniciar e/ou aprimorar
projetos que desejam
utilizar a internet como
principal canal de atuação
de suas marcas. O evento,
no Vale do Paraíba, é
organizado pela agência
Vincere Comunicação,
que espera promover
outras 19 edições do BP
em várias cidades da
região, entre elas São
José dos Campos,
Pindamonhangaba e
GuaratinguetáSobre o BP
E-commerceO Bate-
Papo sobre E-commerce
iniciou suas atividades em
abril de 2008, a partir da
necessidade sentida pela
idealizadora Lígia Dutra

em compartilhar
conhecimento e
promover a solidariedade.
O princípio básico do
projeto é reunir
profissionais para
baterem papo sobre o dia
a dia do comércio
eletrônico e, de quebra,
ajudar instituições de
caridade, já que em todas
as edições é solicitado
aos participantes doarem
1kg de alimento não
perecível.A iniciativa, que
começou timidamente
em São Paulo, já passou
por várias capitais
brasileiras, como Vitória
(ES), Rio de Janeiro (RJ),
Aracaju (SE), Porto
Alegre (RS), Campinas
(SP), Salvador (BA),
Goiânia (GO) e Belo
Horizonte (BH).O
diferencial do projeto é
que, além da troca de
e x p e r i ê n c i a s
pessoalmente, os
participantes podem
continuar aprendendo, a
partir do
compartilhamento de
conteúdo pela internet,
por meio da rede social
www.batepapoecommerce.com.br.Para
mais informações sobre a
edição em Taubaté, entre
em contato pelo telefone
(12) 3686-2900 ou pelo
e - m a i l
contato@vincerecomunicacao.com.br.

Taubaté recebe evento
gratuito sobre

comércio eletrônico
no

dia 1º de outubro


