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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.
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Curiosidades

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

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

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.
 novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base
que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora
mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-
lo no jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado.
Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
O Governo Municipal de
Caraguá está arrecadando
produtos de higiene
pessoal e limpeza para
serem enviados aos
desabrigados do Rio de
Janeiro. Os moradores
podem fazer suas doações
na secretaria de
Assistência Social,
Centro de Referência de
Assistência Social da

Região Sul, igrejas
ligadas à Diocese de
Caraguatatuba e
 Polícia Militar.
Os itens de higiene e
limpeza foram
priorizados nesta
campanha do Governo
Municipal. Os
interessados podem doar
xampu, escova e pasta
dentais, sabonete,

desinfetante, cloro,
vassoura, entre outros.A
secretaria municipal de
Assistência Social
 reitera que os
moradores também
poderão doar outros
produtos às igrejas e
Polícia Militar, mas a
prioridade são itens de
higiene pessoal e
limpeza.

Caraguá arrecada produtos de
higiene e limpeza para Rio de

Janeiro

A Prefeitura de São Luís
está concluindo – em
duas frentes de trabalho -
as obras executadas na
área da via de acesso ao
Parque Vitória. Além de
deixar a Avenida Nossa
Senhora da Vitória
totalmente restaurada e
com asfalto de primeira
qualidade, a
administração municipal
está construindo uma
nova alça que, em pouco
tempo, irá permitir
passagem ao Turu e ao
Olho d´Água,
desafogando o tráfego
pela Avenida São Luís Rei
de França. O chefe da
Assessoria Técnica da
Prefeitura de São Luís,
João Rodolfo, informou
que as duas obras deverão
estar concluídas até o
início do próximo mês de
fevereiro. “Esta nova via,
que é uma alça de 1.250
metros de extensão,
construída onde antes
havia apenas uma trilha
em leito natural, agora já
está sendo asfaltada e será
a futura Avenida Bernardo
Coelho de Almeida”,
informou. João Rodolfo
ressaltou, ainda, que a
pavimentação da Avenida
Nossa Senhora da Vitória,
principal via de acesso ao
Parque Vitória, está se
consolidando como uma
obra da melhor qualidade.
Além do asfaltamento da
avenida, a Prefeitura já

realizou, na área, mais de
2,8 quilômetros de
drenagem profunda. “Esta
obra, que está em fase de
finalização, inclui
também meio-fio, sarjeta
e pavimento novo todo em
CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a
Quente). E a nova
iluminação está sendo
implantada e haverá
também sinalização
horizontal e vertical”,
explicou João Rodolfo.
Com a conclusão dos
serviços no acesso ao
Parque Vitória, a obra
está sendo prolongada
pelo Novo Turu, bairro
cortado por uma via que
antes só tinha leito natural
e que agora está ganhando
pavimento. A via será uma
nova opção de trânsito
para descongestionar o
tráfego na região. “É
importante frisar que a
Nossa Senhora da Vitória
foi totalmente
reconstruída com meio-
fio, drenagem profunda,
sarjetas e asfalto novo. E
o mesmo serviço já está
sendo feito na futura
Avenida Bernardo Coelho
de Almeida”, informou o
chefe da Assessoria
Técnica. Melhorias João
Rodolfo acrescentou que
o prefeito João Castelo já
autorizou o asfaltamento
de todas as ruas
transversais localizadas
entre a Avenida Nossa

Senhora da Vitória e a
nova Avenida Bernardo
Coelho de Almeida.
Acompanhado de diversos
técnicos da Prefeitura, ele
realizou uma vistoria aos
serviços de asfaltamento
da Rua Nossa Senhora de
Fátima, no Turu, que está
sendo revitalizada como
prolongamento das obras
em execução no Parque
Vitória. Os serviços de
pavimentação da Avenida
Nossa Senhora da Vitória
já avançaram o
cruzamento com a
Avenida São Luís Rei de
França até o limite do
município de São José de
Ribamar. Reivindicada há
30 anos pela comunidade
da área, a obra na avenida
de acesso ao Parque
Vitória está orçada em R$
4,5 milhões. As
intervenções estão sendo
executadas de acordo com
o cronograma traçado
pela Prefeitura. “Tudo
está sendo feito dentro do
prazo e o prefeito João
Castelo, em muito pouco
tempo, poderá inaugurar
estas duas avenidas,
totalmente pavimentadas,
sinalizadas e em total
condição de tráfego,
proporcionando melhor
qualidade de vida para
todos os moradores,
motoristas e transeuntes
que passam por esta
região da nossa cidade”,
ressaltou João Rodolfo.

Prefeitura de São Luis
acelera obras e abre
nova via na área do

Parque Vitória

Durante toda esta semana,
técnicos da Superintendência
de Vigilância Epidemiológica
e Sanitária de São Luís
(SVES) estão trabalhando
no fechamento das planilhas
para atualizar o Plano de
Contingência da Dengue da
capital de 2011. A previsão
da Coordenação de
Epidemiologia é entregar o
documento ao Ministério da
Saúde (MS) até a próxima
quarta-feira, dia 26. O MS
orienta estados e municípios
a fazer a atualização anual de
seus Planos de Contingência
de Dengue no mês de
janeiro. São Luís já possui o
seu plano de contingência e
sempre entrega as
atualizações anuais no
período sugerido pelo
ministério. Em 2010, o MS
reformulou a estruturação do
plano de contingência. Antes,
o documento incluía apenas
duas áreas para o combate à
dengue – vigilância
epidemiológica e controle
vetorial. Hoje, os municípios
precisam elencar ações nas
áreas de atenção básica,
assistência à rede municipal
de saúde, educação,
comunicação social, meio
ambiente, saneamento,
limpeza pública, rede
laboratorial e mobilização
social. “Para cada uma
dessas áreas, são elaboradas
ações específicas
 para o combate à dengue.
Em São Luís, iniciamos as
discussões do Plano de
Contingência de 2011 em
outubro de 2010. Já estamos
em fase de conclusão do

mesmo, após diversas
reuniões, pesquisas e
elaboração de estratégias de
combate ao Aedes aegypti”,
informou a coordenadora de
Epidemiologia da Semus, Elza
Lima. Ações efetivas Dentre
as diversas ações listadas no
Plano de Contingência de
Dengue de São Luís para
2011, a Semus vai
implementar a investigação e
notificação oportuna em
todos os casos suspeitos de
febre hemorrágica da dengue
(FHD); acompanhar e
investigar os casos de maior
gravidade; coletar amostras
de sangue para sorologia a
partir do sexto dia (em
pessoas com suspeita da
doença); manter as equipes
de rua em contato diário com
a equipe de epidemiologia
para subsidiar ações de
controle vetorial nas áreas de
maior ocorrência de casos da
dengue; incrementar ações
de rotina para os agentes de
endemias (dengue) no
tocante à prevenção e
tratamento dos focos do
mosquito; atuar junto aos
domicílios, informando os
moradores sobre a doença e
o agente transmissor; realizar
visitas domiciliares para
monitoramento do paciente
com suspeita da doença (do
primeiro ao sétimo dia) e
promover mutirões de
limpeza, com a
 participação da população,
nas áreas de maior
incidência de casos. Ações
de combate
 intensificadas Apesar de São
Luís estar fora do risco de

uma epidemia de dengue, de
acordo com o último
Levantamento do Índice
Rápido de Infestação por
Aedes aegypti (LIRAa),
divulgado pelo ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, a
Semus mantém o alerta e
intensifica as ações de
combate ao mosquito e aos
criadouros do vetor da
doença. Todas as ações de
combate ao mosquito Aedes
aegypti realizadas pela rede
municipal de Saúde de São
Luís favorecem o índice de
infestação de menos de 1%
das instalações prediais da
capital. Isso significa que de
cada 100 casas visitadas
pelos agentes de endemias,
apenas uma tem registro de
foco e criadouro do vetor da
dengue. “Nós temos um
índice de letalidade muito
baixo. Nos últimos dois anos,
o número de óbitos por
dengue na capital foi de
apenas quatro, contra 28
óbitos entre os anos de 2007
e 2008. Isso mostra que a
atenção nas unidades da rede
municipal, no que diz respeito
ao combate à dengue, tem
funcionado. O que a Semus,
em conjunto com a
população, deve continuar a
fazer é manter esse índice
sempre baixo, intensificar o
trabalho dos
agentes de endemias e as
parcerias do Comitê
Metropolitano de
Enfrentamento da Dengue”,
apontou o superintendente de
Educação em Saúde e
coordenador do Comitê, 
Marcos Pacheco.

Semus trabalha na
atualização do Plano de
Contingência da Dengue

para 2011

Nos dias 21, 22, 23 e 25, o
Sesc Taubaté promove o
Circuito Wii Sports, dentro
da programação do Sesc
Verão 2011, no espaço
Internet Livre, com
instrutores do Sesc
Explorando as possibilidades
do vídeo game Wii, que capta
movimentos usando
controles sem fio, os
instrutores mostrarão as
técnicas para os jogos
eletrônicos que atualmente
estão mais próximos da
realidade. [ sub]Sesc Verão
2011 Até 27 de fevereiro, o
Sesc Verão 2011 acontece
em todas as unidades do Sesc
do Estado de São Paulo,
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. 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. Circuito
Wii Sports Dia 21, das 16h
às 19h; Dias 22 e 23, das
14h às 17h; Dia 25, das 19h
às 21h. Inscrições no
 espaço Internet Livre, de
terça a sexta, das
 14h às 21h30. Sábados,
domingos e feriados, das 10h
às 18h. Vagas limitadas.
Grátis. Serviços O Sesc
Taubaté está localizado na
Avenida Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264, Esplanada
Santa Terezinha.

Circuito Wii Sports no
Sesc Taubaté
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Após fechar convênio com o
Governo do Estado, Caraguá
é a primeira cidade do Litoral
Norte a realizar o
licenciamento municipal. O
objetivo é agilizar os
processos ambientais. Os
interessados podem acessar
todos os procedimentos e
documentação necessária

para o licenciamento no site
oficial de Caraguá:
www.caraguatatuba.sp.gov.br,
na página da secretaria de
Meio Ambiente.Funcionários
do Governo Municipal
receberam capacitação em
cursos da Agência Ambiental
do Estado, para analisar e
licenciar empreendimentos de

impacto local, tais como
fábricas de sorvete, calçados,
embalagens plásticas,
construção e ampliação de
pontes. Também poderão
ser licenciadas atividades que
envolvam recuperação de
pontes, encostas, aterros e
estradas vicinais.Os
moradores interessados
podem tirar dúvidas sobre a
i m p l a n t a ç ã o ,
desenvolvimento e
licenciamento ambiental das
obras na secretaria municipal
de Meio Ambiente,  às
sextas-feiras, das
14h às 17h.Serviço
Consultoria para
Licenciamento Ambiental
Todas as sextas-feiras, das
14h às 17h Av. Frei Pacífico
Wagner, 945, Centro
Telefone: (12) 3897-2530

Caraguá tem
Licenciamento

Ambiental
Municipalizado

Neste dia 24 de janeiro,
das 13h às 18h, no Centro
Universitário Módulo,
acontece o lançamento da
Certificação Ambiental
de Instalações de Apoio
Náutico. O evento é uma
realização da Fundação
Vanzolini, em parceria
com a Companhia
Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb) e o
Governo Municipal. Essa
certificação é o resultado

de uma vistoria feita pela
Cetesb, por meio do
projeto Marinas, que
fiscalizou e solicitou a
regularização para o
funcionamento das
embarcações e marinas,
avaliando a estrutura e
manutenção das
instalações, dragagem e
controle de ruído. Com o
certificado, o objetivo é
controlar a poluição, além
de incentivar as práticas

de ações ambientais nas
marinas. Durante o
evento, os participantes
conhecerão o Projeto
Marinas de todo o Litoral
Norte de São Paulo, além
da certificação ambiental
pela Fundação
Vanzolini.Serviço Centro
Universitário Módulo
Avenida Frei Pacífico
Wagner, nº653 – Centro
Data: 24/01/2011
Horário: 13h às 18h

Certificação Ambiental
do Projeto Marinas será

dia 24

No ultimo dia 19 de
janeiro, os membros do
Conselho Municipal de
Saúde (Comus) visitaram
as obras da nova
secretaria de Saúde e do
Centro de Especialidade
Médicas e
Odontológicas.  A
apresentação foi feita

pelo engenheiro
responsável e contou com
presença de funcionários
da secretaria.O novo
prédio terá 3.500m² e o
Centro de Especialidades
Médicas e Odontológicas
2.800m². A estimativa é
que a obra fique pronta em
março deste ano. São no

total 33 pedreiros fixos
que trabalham na
construção localizada no
Jardim Primavera.Na
semana passada o projeto
foi apresentado aos
membros do Comus, na
Videoteca Lúcio Braun,
pelas secretarias de Saúde
e Obras.

Membros do Comus
visitam obras da nova
secretaria de Saúde

A cidade de
Pindamonhangaba vai
recebeu a bandeira dos
Jogos Olímpicos, neste
dia 21 de janeiro. O
evento aconteceu na sede
da Dow – empresa
química localizada no
Distrito Empresarial
Dutra – e que há 10 anos
é parceira do COI
(Comitê Olímpico
Internacional).O prefeito
João Ribeiro disse que o
recebimento da bandeira
olímpica é uma grande
honra para a cidade. “Ela
representa os povos de
todos os continentes e
traz a mensagem de paz e
união. Além disso, é um
símbolo da competição
que envolve a prática de
modalidades esportivas
praticadas em todo o
mundo”.O secretário de

D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Álvaro Staut
Neto também enalteceu a
participação de uma
empresa de
Pindamonhangaba no
Comitê Olímpico. “A
Dow demonstra mais uma
vez seu empenho em prol
do esporte e do espírito
de harmonia
que deve haver entre as
p e s s o a s ” . O
 prefeito João Ribeiro
lembrou que a
Dow é uma companhia
bem sucedida em todo o
mundo e que sua
unidade de
Pindamonhangaba é uma
grande produtora de
selantes para indústria
automobilística. “A
empresa tem muito êxito
em suas atividades e nós
temos certeza que

continuará, ano a ano,
desenvolvendo novos
produtos e aumentando
sua participação no
mercado”.João Ribeiro
também comentou sobre
indicadores econômicos
de Pindamonhangaba. “A
geração de empregos na
cidade possuiu o melhor
saldo, de acordo com
órgãos oficiais; somos o
município que mais
cresce na arrecadação de
ICMS. Além disso, temos
os melhores dados de
qualidade de vida levando
em conta três fatores:
emprego/renda, saúde e
educação. Grande parte
deste nosso sucesso é
fruto da ação realizada
pelas nossas indústrias, e
a Dow é um exemplo
deste trabalho”, finalizou
João Ribeiro.

Pindamonhangaba
recebe Bandeira

Olímpica
Os programas
implantados pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba na
agricultura beneficiam
centenas de produtores
em toda a cidade nos
últimos.As melhorias são
voltadas para todos os
setores agropecuários e
muitos dos produtores
são atendidos por mais de
um programa.Um
exemplo disto é o senhor
Joaquim Francisco da
Silva, 59 anos. Ele possui
um sítio no bairro do
Pinga, onde tem criação
de bovinos para extração
de leite e faz algumas
plantações.Ele começou
a receber os benefícios
dos projetos da Prefeitura
em 2005. Desde então,
seu Joaquim é um
exemplo da eficácia das
ações desenvolvidas por
meio do departamento de
Agricultura.Ele começou
sendo atendido pela
patrulha agrícola e depois
ainda recebeu o Balde
Cheio (que hoje é
chamado de Cati Leite);
conta ainda com o
transporte de calcário;
programa de sanidade
animal (com exames e
vacinas); reprodução
(centro de recria de
matrizes); e leite legal
(qualidade do
produto).”Fui me
interando de tudo que a
Prefeitura oferecia para
os produtores e fiz minha
inscrição. De lá para cá
minha produção

melhorou muito”,
comentou Joaquim
Francisco da
Silva.Segundo ele, antes
do auxílio da Prefeitura,
seu leite ficava parado. “O
leite era muito pouco e eu
não conseguia vender. Só
fazia vendas pequenas
para conhecidos”,
relatou.Ele lembrou que
era possível extrair, em
média, apenas 3,5 litros
de leite de cada animal por
dia. “Hoje cada uma das
minhas vacas produz em
torno de 15 litros por dia
e eu consigo vender
tudo”.O diretor de
Agricultura, Pedro Aldo
Amadei Junior – P.A.
Junior relatou que o
produto do seu Joaquim
passou a ter qualidade
após receber assistência
técnica da Prefeitura.
“Com o Cati/Leite;
acompanhamento da
produção; instrução;
programa de sanidade
animal e controle de
qualidade; conseguimos
viabilizar a entrada do seu
Joaquim como
fornecedor de
cooperativas de leite”.De
acordo com PA Junior,
essa entrada foi possível
porque o criador sempre
se mostrou interessado.
“Temos centenas de
produtores dedicados e o
seu Joaquim é um destes
exemplos. O empenho
dele e da família dele,
bem como nosso
acompanhamento técnico
foram responsáveis pela

viabilização do sucesso na
produção”.De todos os
programas oferecidos
pela Prefeitura, um em
especial é o favorito do
seu Joaquim. “O centro de
recria de matrizes
melhorou a genética dos
meus animais e isso,
junto com outras ações,
faz com que minha
propriedade caminhe para
o sucesso”.De uma
maneira geral, seu
Joaquim avaliou as ações
da Prefeitura como
‘excelentes’. “Estou
muito satisfeito com tudo
que fazem pelo produtor
rural. Com tantas
facilidades e projetos,
estou utilizando minha
receita com a venda de
leite para investir na
minha propriedade e
espero ter cada vez mais
sucesso. Está excelente”,
agradeceu.PA Junior
lembrou que uma das
metas do prefeito João
Ribeiro é proporcionar
condições para o produtor
rural. “Ele cobra nosso
empenho para criarmos
atividades e programas
que ajudem as
 pessoas que desenvolvem
negócios no campo ou
mesmo apenas
aproveitem a ‘terra’ como
lavoura de subsistência ou
até robby. A intenção é
oferecer beneficios e
estimular o setor
agropecuário da cidade –
que nos últimso anos tem
se tornado destaque em
todo o país”, finalizou.

Em Pinda produção de
leite cresce em 330% em

propriedade rural

A Prefeitura de
Pindamonhangaba investe
em livros infantis e
infanto-juvenis e jogos
interativos para
enriquecer o ensino
ministrado nas escolas
municipais. A Secretaria
de Educação realiza a
compra desse material
s e m e s t r a l m e n t e ,
acreditando nesse
complemento para o
aprendizado dos alunos. A
primeira compra deste
ano contou com 300
livros de literatura infantil
e de ensino fundamental,
que serão encaminhados
às unidades (escolas e
creches). Os alunos terão
contato com os livros nas
salas de leitura,
bibliotecas das salas de
aula e nos projetos de
leitura da Secretaria de
Educação, quando terão
oportunidade de levar os
livros para casa e interagir
com os pais.De acordo
com a secretária de
Educação da Prefeitura,
profª Bárbara França
Macedo, os temas dos
livros são variados, mas o
foco é sempre para

valores e relações
humanas, além de
assuntos específicos
como o bulling e o
respeito à diversidade
étnica. “Procuramos
comprar os livros
atendendo aos temas da
atualidade, contribuindo
para a formação da
consciência e cidadania,
além de promover o
diálogo tanto em sala de
aula quanto nas famílias”,
explicou.Os jogos
interativos contêm temas
ligados à matemática e à
lógica. “São brinquedos
importantes para
estimular o
desenvolvimento lógico
das crianças”, explicou a
diretora Pedagógica da
Secretaria de Educação,
Márcia Fernandes. “Os
livros e os jogos são um
complemento muito
bem-vindo pelos alunos,
que podem aprender de
uma forma divertida”,
destacou.O prefeito João
Ribeiro lembrou que o
investimento em
educação é o pilar para a
construção da sociedade.
“Precisamos investir na

educação, melhorando
cada vez mais as
condições de
aprendizagem dos alunos,
transformando-os em
cidadãos aptos a entender
e a atuar na construção de
um mundo melhor. A
aquisição desses livros é
mais um passo na
transformação no setor
educacional, que nos
últimos anos vem
recebendo melhorias na
infraestrutrura, com a
construção, reforma e
ampliação de unidades,
aumento na oferta de
vagas em creches e
escolas, capacitação
constante dos
professores, melhorias
na qualidade da merenda,
transporte para os alunos,
dentre outros”,
enumerou. “Esse trabalho
tem dado muitos
resultados para Pinda, já
mostrando grande avanço
na educação. Hoje, as
escolas apresentam
índices acima das metas
do Ministério de
Educação, de acordo com
pesquisa do Ideb”,
concluiu.

Prefeitura de Pinda investe
em livros e jogos
interativos para

complemento educacional

Após várias solicitações da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, o
governo do Estado deve
iniciar os trabalhos de
duplicação da avenida
Manoel César Ribeiro – que
liga a região central à zona
leste da cidade (Cidade
Nova, Eloyna, Feital).O
anúncio da duplicação foi
feito pelo governador
Geraldo Alckmin durante
lançamento da ampliação da
Novelis – em novembro –
dois meses antes de assumir
o Palácio dos Bandeirantes.O
pronunciamento favorável de
Alckmin aconteceu depois
de várias conversas entre ele
e o prefeito João Ribeiro.
“Vamos iniciar a elaboração

do projeto executivo para
duplicação da Manoel César
Ribeiro e, em seguida,
iniciaremos as obras.
Conversei bastante com o
João Ribeiro e com a vice,
Miriam, e vamos acelerar os
trabalhos em uma das
avenidas mais importantes da
cidade”, afirmou o
governador.O prefeito João
Ribeiro comentou sobre a
necessidade da duplicação
da avenida.
“Pindamonhangaba está em
pleno crescimento em todos
os seguimentos. A ‘Manoel
César Ribeiro’ tem papel
fundamental para ligar o
centro à região do Feital,
Cidade Nova, Dutra – áreas
com muitas empresas e

habitantes”.João Ribeiro
disse que a duplicação será
um marco na infraestrutura do
município. “Temos
trabalhado muito para
solucionar todas as questões
viárias e a duplicação da
‘Manoel César Ribeiro’
sempre foi uma das nossas
prioridades. Em parceria
com o governo estadual
realizamos várias melhorias
no local  como as rotatórias
de acesso à Confab, ao
‘Santa Cecília’, ao ‘Maricá’,
recapeamento, sinalização e
outros. Agora, novamente
em parceria com o Estado, a
via será duplicada para
beneficiar a cidade e toda sua
população”, finalizou.

Cidade vai acelerar
duplicação da av. Manoel

César Ribeiro


