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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

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

O deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV), em
discurso proferido no
plenário da Assembleia
Legislativa paulista, na
última quarta-feira, dia 17,
fez um apelo ao secretário
estadual de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Paulo
Alexandre Barbosa, e ao
governador Geraldo
Alckmin para que resolvam
com a máxima urgência a
situação dos professores e
funcionários da Faculdade
de Engenharia Química de
Lorena (Faenquil).Eles
entraram em greve nessa
semana, reivindicando a
regularização de seus
respectivos vínculos com a
Universidade de São Paulo
(USP). São 210 servidores
técnicos e administrativos e

92 professores, em
situação irregular.Até 2005,
a escola era vinculada à
atual Secretaria Estadual d
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Ciência e
Tecnologia. A partir de maio
de 2006, as atividades
acadêmicas, de ensino e de
pesquisa da extinta Faenquil
foram transferidas para a
USP (Universidade de São
Paulo). Mas os servidores,
no entanto, permanecem
vinculados à Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o ,
integrando um quadro
especial em extinção na
pasta. “O patrimônio da
Faenquil foi anexado à
USP, mas os funcionários
ainda      estão lutando pela
regularização da sua
situação. É preciso que o
Estado olhe para esses

funcionários que
permanecem ali de forma
irregular e com prejuízo nos
seus vencimentos, há cinco
anos, sem uma solução para
os seus problemas. Eu
gostaria que o Governo
resolvesse definitivamente
esta situação”, disse.Padre
Afonso, que na terça-feira
havia recebido um grupo de
representantes dos
funcionários e professores
da faculdade, disse que eles
precisam ser assumidos
urgentemente pela USP.
“Não dá mais para olhar os
funcionários que
construíram a história da
Faenquil, hoje USP de
Lorena, como funcionários
de segunda categoria, sem
saber o que fazer com
eles”, afirmou o
parlamentar.

Padre Afonso apela em favor de

funcionários e professores da USP

O vereador Chico Saad
(PMDB) destacou que
um dos objetivos da
maçonaria é ajudar os
homens a reforçar o seu
caráter, melhorar sua
bagagem moral e
espiritual e aumentar
seus horizontes
culturais. O
pronunciamento foi
feito durante solenidade
comemorativa ao dia do
maçom, promovida pela
Câmara de Taubaté em
19 de agosto sob a
presidência do vereador
Luizinho da Farmácia
(PR).Durante seu
discurso, Chico Saad
destacou sua admiração
pela sociedade
semissecreta e concluiu
que a maçonaria “é
fundamentada no amor
fraternal e rege seus
trabalhos na esperança
de que, com o amor a
Deus, à família, ao
próximo, à pátria e com
a evolução do
conhecimento humano,
sob a tríade da liberdade,
igualdade e fraternidade,
dentro dos princípios da
moralidade, da razão e
da justiça, o mundo
alcance a felicidade
geral e a paz
universal”.”A maçonaria
é difundida no mundo
todo e adota os
princípios de
fraternidade e da
filantropia entre seus
membros, que se

iniciam através de
rituais incluindo
juramentos de fidelidade
e uma série de símbolos,
onde a moral, a
fraternidade e a retidão
são representadas pelo
livro da lei, pelo
compasso e pelo
e s q u a d r o ” ,
salientou.Segundo o
vereador, atualmente
existem cerca seis
milhões de integrantes
instalados nos cinco
continentes. No Brasil,
são mais de 150 mil
maçons regulares
atuando em cerca de
4.700 lojas, como são
conhecidos os
templos.Chico Saad
exibiu um livro que ele
ganhou da Glesp
(Grande Loja Maçônica
do Estado de São Paulo)
e um vídeo produzido no
dia 15, durante a visita
que fez à unidade. Na
sequência, o vereador
apresentou o orador da
solenidade, Reinaldo
Pires Galvão, da loja
maçônica Guardiões da
Lealdade e
Justiça.Reinaldo iniciou
sua “vida maçônica” em
27 de junho de 1983, na
loja Força Vida e
Consciência, integrou a
loja Monteiro Lobato
por quatro anos, é
fundador da loja
Guardiões da Lealdade e
Justiça, da qual foi
presidente de 2005 a

2006 e, atualmente, é
vice-presidente.Ao fazer
uso da palavra, Reinaldo
discorreu sobre o Salmo
133 - número atribuído
segundo a bíblia
hebraica -, e destacou a
importância da união e
da fraternidade.
“Independente de
sermos maçons ou não,
todos somos irmãos,
filhos do mesmo pai.
Que tenhamos sempre
união em nossas casas,
trabalho, no dia a dia,
para que possamos cada
vez mais construir uma
sociedade mais justa e
f r a t e r n a ” ,
mencionou.Antes do
término da solenidade,
o membro do Capítulo
Taubaté da Ordem
Demolay para o Brasil,
Andrey Alves de
Brito, elogiou
a conduta dos
 maçons. “Para nós,
demolays, não existe
modelo maior de amor
à nossa pátria senão o de
estar disposto a preparar
a juventude para o
futuro, confortar nosso
lar com boas atitudes e
decisões corretas. Trago
nossos votos de
satisfação e admiração
por manter as atividades
valorosas a favor do
nosso município, do
Estado, e
principalmente por tudo
o que colaboraram pelo
nosso país.”

Maçonaria ajuda homem
a reforçar seu caráter diz

Chico Saad

Entre os dias 22 e 26 de
agosto, a Câmara de
Taubaté promoverá
solenidades relativas ao
dia do folclore, do policial
militar e da Volkswagen,
além de duas audiências
públicas para debater a
renovação do contrato
com a Sabesp.O dia
folclore será celebrado na
terça-feira, 23, às 20h,
com a entrega de diplomas
de honra ao mérito à
congada de São Benedito
do Cristo Redentor, da
mestra Joaquina de
Oliveira, e ao artista
plástico José Roberto de
Moura “Fordão”. A
saudação oficial será feita
pela vereadora Pollyana
Gama (PPS) com menção
especial ao centenário de
nascimento do
compositor sertanejo
Anacleto Rosas Júnior.Na

quinta-feira, 25, será
comemorado o dia do
policial militar, também a
partir das 20h, ocasião em
que o vereador Carlos
Peixoto (PMDB) irá
homenagear os policiais
José Carlos Antunes, Levi
Leite de Carvalho, Marco
Antonio de Oliveira e
Marcus Vinícius Morse.E
pela primeira vez a
Câmara irá celebrar o dia
da Volkswagen de Taubaté,
na sexta-feira, 26, a partir
das 19h. O autor do
decreto que instituiu a
homenagem, Chico Saad
(PMDB), fará uso da
palavra.Acompanhe os
eventos ao vivo e também
pela TV Câmara Taubaté,
canais 17 (digital) e 98
(analógico) da Net, ou
h t t p : / /
tv.camarataubate.sp.gov
. b r. A u d i ê n c i a sD u a s

audiências públicas serão
realizadas com objetivo
de debater com munícipes
a renovação do contrato
entre a Prefeitura de
Taubaté e a Sabesp
(Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo)O
bairro Chácaras Ingrid foi
o primeiro a receber a
audiência nesta segunda-
feira, 22, na escola
municipal localizada na
rua Sete.Dia 24, será a vez
do Remédios. A audiência
acontecerá na igreja
localizada na estrada dos
Remédios, próximo à
ponte do Una.Em ambos
os casos, o evento terá
início às 19h. As
audiências serão exibidas
durante a programação da
TV Câmara no final de
semana, a partir do meio-
dia.

Câmara de Taubaté
promove solenidades e

audiências nesta
semana
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O tipranavir é o primeiro
medicamento que auxilia
quando não há resposta ao
tratamento ou falha na
terapia adotado no país
para menores de 6 anos
de idade.As crianças que
vivem com aids no Brasil
vão poder contar com
novos tratamentos a partir
da próxima semana. O
Ministério da Saúde
incluiu no esquema
terapêutico de crianças e
adolescentes o primeiro
antirretroviral (ARV)
incorporado ao SUS
exclusivamente para esses
pacientes, o tipranavir. A
droga entra como opção
mais confortável de
medicação de 3ª linha, ou
seja, moderna e indicada
para vírus resistentes – a
1ª linha é composta por
medicamentos mais
usuais e utilizados em
tratamentos iniciais. O
tipranavir é também o
primeiro medicamento de
resgate, que auxilia
quando não há resposta ao
tratamento ou falha na
terapia, adotado no país
que poderá ser utilizado
por menores de 6 anos de
idade”Além de ampliar a
qualidade de vida dessa
população e proporcionar
melhor adesão ao
tratamento contra a
doença, a medida atualiza
o consenso pediátrico
atual”, destaca o diretor
do Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais,
Dirceu Greco. Farão parte
das recomendações
outras duas formulações

(fosamprenavir solução
oral e darunavir
pediátrico). Em
combinação com o
ritonavir solução oral,
estes medicamentos são
potencializados e inibem
a replicação do HIV,
ajudando a reduzir a
infecção das células
saudáveis do
organismo.Até então, o
esquema de resgate
terapêutico de 3ª linha era
feito com ARV indicados
para adultos e utilizados
por crianças como
medida excepcional. Os
menores de 5 anos e de
baixo peso só tinham a
opção do inibidor de
protease (lopinavir/
ritonavir), utilizado
quando ocorria falha
terapêutica com os
medicamentos prescritos
no tratamento inicial.
Com uma formulação
mais moderna, cada dose
do fosamprenavir, por
exemplo, representa ¼ do
volume da dose do
amprenavir, que será
substituído.Ao todo, o
Ministério da Saúde
oferece 13 drogas para
crianças que
desenvolveram a doença.
Atualmente existem no
Brasil 4.006 menores de
13 anos em tratamento,
sendo que 186 deles estão
utilizando medicamentos
de 3ª linha. O orçamento
para o acesso universal
aos antirretrovirais no
Brasil é da ordem de R$
846,7 milhões e o
investimento brasileiro

em ARV para crianças é
de R$ 9,7
milhões.Orientação -
Médicos e farmacêuticos
de Unidade de
Dispensação de
Medicamentos (UDM)
dos serviços de saúde
especializados em HIV/
aids receberam nota
técnica sobre os novos
ARV. O documento traz
informações de prazos de
armazenamento e
realização de testes de
genotipagem para
verificar a resistência do
HIV e indicações de uso
desses medicamentos no
Brasil, para que o médico
prescreva a melhor
combinação de
a n t i r r e t r o v i r a i s
para o paciente.
No texto, os
médicos também são
alertados a repassar aos
pais e cuidadores de
crianças com aids
informações sobre como
administrar as doses dos
remédios. O frasco do
ritonavir pode durar de
três a seis meses e o curto
período de validade (6
meses) se dá em
decorrência da própria
formulação do
medicamento. Por esta
razão, os usuários são
orientados a retornar com
o frasco do medicamento
a cada consulta e retirada
do ritonavir na UDM, para
melhor controle do
produto. A precaução é
para evitar que a criança
tome medicamento
vencido

Ministério da Saúde
amplia tratamento para

crianças com aids
A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas,
até o dia 5 de setembro,
para o 34º Feste – Festival
Nacional de Teatro de
Pindamonhangaba. O
evento será realizado
entre os dias 5 e 29 de
outubro, com 29
espetáculos, sendo
2 1 e s p e t á c u l o s
concorrentes, sendo 4 na
categoria Rua, 6 na
Infantil e outros 11 na
Adulto, dois grupos
convidados para a
abertura e encerramento,
 uma Mostra Paralela de
Teatro Infantil, que
circulará  num caminhão-
palco em 6 bairros do
município.Além do
Teatro Cootepi,
receberão os espetáculos
de Rua e da Mostra outros
14 bairros: Cruz
P e q u e n a , T r i â n g u l o ,
Cidade Jardim, Bosque,
Bom Sucesso, Cerâmica,
Pasin, Castolira, Vale das
Acácias, Campinas,
Liberdade, Araretama,
Cidade Nova e Vila Rica.O
regulamento e a ficha de
inscrições estão

disponíveis no site oficial
da Prefeitura,
www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Novos
equipamentos estão
sendo adquiridos para o
Teatro, com o intuito de
possibilitar melhores
condições técnicas aos
grupos. Os objetivos do
projeto são a criação de
novos grupos de teatro,
estimular os grupos de
teatro em atividade pelo
país, a formação de
público, a revelação de
novos talentos e o
i n t e r c â m b i o
cultural.Como em todos
os anos, nesta edição do
Feste também serão
realizados os debates após
as apresentações dos
e s p e t á c u l o s
concorrentes. Seleção
dos participantesA
seleção dos espetáculos
inscritos será feita por
pessoas ligadas às artes
cênicas e de comprovada
competência, que
avaliarão a criatividade, a
qualidade técnica e
artística dos espetáculos.
O resultado dos grupos
selecionados estará a
disposição no site oficial

da Prefeitura, a partir do
dia 16 de
setembro. PremiaçãoA
cerimônia de premiação
será realizada no Teatro
Cootepi, no dia 29 de
outubro, às 21 horas, após
a apresentação do
espetáculo convidado.
Serão concedidos troféus
de 1º, 2º e 3º lugares na
categoria Adulto, troféu
de 1º e 2º lugar para a
categoria Infantil e troféu
de 1º lugar para a
categoria Rua. Além
desses, serão entregues
troféus para os melhores
nas categorias Adulto,
Infantil e Rua, para diretor,
ator, atriz, ator
coadjuvante, atriz
coadjuvante, cenário,
iluminação, figurino,
sonoplastia, maquiagem e
pesquisa. Todos os grupos
receberão certificado de
p a r t i c i p a ç ã o . O u t r a s
informações também
poderão ser adquiridas no
Departamento de Cultura,
rua Dr. Campos Salles,
530, São Benedito, ou
pelos telefones (12)
3642-1080 e (12) 3643-
2690.

Pinda: Inscrições para
34º Feste seguem até o

dia 5 de setembro

O 6º Festival de Música
Sertaneja “Diesis
‘Ranchinho’ dos Anjos
Gaia”começa nesta sexta-
feira (26) e vai até
domingo, a partir das 19h,
no EducaMais Espaço
Centro – rua Alfredo
Schürig, 20. Entrada
gratuita.O jovem cantor e
violeiro Fabinho da Viola
– que recebeu o prêmio
Rozini Excelência Da
Viola Caipira, como
revelação solo de 2011
—, abre o festival. A dupla
Netto e Davy encerra o
evento na noite de
domingo.A eliminatória
na sexta-feira tem a
apresentação das 24
músicas selecionadas,
defendidas por duplas de

Jacareí, São José dos
Campos, Mogi das
Cruzes, Campos do
Jordão, Mairiporã,
Guarulhos, Pouso Alegre,
Pindamonhangaba e
Monteiro Lobato. No
sábado, da fase semifinal
saem as cinco finalistas
entre as 10 classificadas
na eliminatória.No
domingo tem a final, com
premiação em dinheiro
para as três primeiras
colocadas — 1º lugar R$
1.000; 2º lugar R$ 800; 3º
lugar R$ 500, além de R$
300 para Melhor
Intérprete e Melhor
Compositor. As 10
finalistas receberão
troféus e
medalhas.Ranchinho - O

festival sertanejo
homenageia Diésis dos
Anjos Gaia, o Ranchinho
(1913-1991). O artista
nasceu em Jacareí e
formou com o mineiro
Murilo Alvarenga a dupla
Alvarenga & Ranchinho,
uma das mais populares
do país nos anos 30 e 50.
A dupla ficou
famosa por disparar
farpas em todas direções,
com composições
políticas irônicas e bem
humoradas como
“Romance de uma
caveira”. Ranchinho &
Alvarenga estreou em
1929, se apresentando em
circos e depois fez
sucesso por dez anos no
Cassino da Urca (RJ).

Festival Sertanejo
começa sexta-feira

Após a abertura da
audiência pública sobre
a renovação do contrato
entre a Prefeitura e a
Sabesp, realizada
segunda-feira, 22, pela
Câmara de Taubaté, o
questionamento inicial
apresentado por um
morador das Chácaras
Ingrid resumiu as
dúvidas da comunidade:
de que maneira o bairro
será beneficiado
“concre tamente”?O
encontro no bairro rural
é o primeiro de uma
série que será realizado
pela Comissão de
Justiça, para responder
às dúvidas da população.
O presidente da CJ,
Chico Saad (PMDB), o
integrante Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB), e
os vereadores Maria das
Graças Oliveira (PSB) e
Orestes Vanone (PSDB)
participaram da
audiência. O gerente de
divisão da Sabesp,
Claudio Katayama,
respondeu a questões
técnicas.Para as
Chácaras Ingrid, está
prevista a realização do
projeto do sistema de
esgoto e ampliação da
rede de água, informou
Katayama em resposta
ao questionamento de
um morador. “Estamos
sentindo que a
população quer a
renovação do contrato.

As audiências têm o
objetivo de seguir
recomendações federais
para que se discuta o
assunto. A partir das
solicitações dos
moradores podemos,
por exemplo, apresentar
emendas ao projeto de
renovação do contrato”,
afirmou Chico Saad.O
vereador explicou que o
projeto de renovação
prevê que a Sabesp fará
investimentos no valor
R$ 60 milhões na
cidade, além de repassar
ao município 4% do
valor arrecadado
mensalmente. Prevê
ainda o parcelamento de
uma dívida de R$ 38
milhões que a
administração teria com
a concessionária.
Segundo Saad, a
aprovação da expansão
urbana é necessária para
execução de obras de
saneamento nos bairros
r u r a i s . O r e s t e s
 Vanone considerou que
o projeto de
expansão urbana enviado
pela Prefeitura à
Câmara é
“desrespeitoso, pois não
há projeto”. Para ele, é
preciso definir de que
forma serão investidos
os R$ 60 milhões. “A
Chácara Ingrid tem
problema de captação de
esgoto. Vamos discutir
para que uma parcela

desse dinheiro seja
destinada a esse
projeto.” Vanone frisou
a necessidade de
medidas de preservação
de nascentes.Graça
lembrou que, desde
2005, é pedida a
regularização, por
exemplo, de ruas do
Sítio São José, e relatou
que semana passada teve
que pedir à Prefeitura
que enviasse caminhão
pipa para abastecer a
comunidade do local. “A
gestão do município é
ruim, é preciso
preocupação com a
qualidade de vida da
população.”Para Digão,
a discussão sobre o uso
dos R$ 60 milhões é
fundamental no
processo de renovação
do contrato. “Sabemos
da competência da
Sabesp, mas é preciso
definir de que forma a
verba será repassada à
Prefeitura. Não
podemos correr
o risco de ser
aplicado de forma
errada.”Ao final da
audiência, o morador
Antonio Carlos
Guimarães, autor da
primeira pergunta, disse
que o encontro trouxe
e s c l a r e c i m e n t o s
importantes. “O que vier
para promover
melhorias será bem-
vindo.”

Comunidade das
Chácaras Ingrid tira

dúvidas sobre
renovação com a

Sabesp

A Unitau foi contemplada
com bolsas de estudos, na
modalidade sanduíche,
para graduação no
exterior, por meio do
“Programa Ciência sem
Fronteiras”, do
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e
do Conselho Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Tecnológico – CNPq. Ao
todo, serão 75 mil bolsas
divididas entre 256
u n i v e r s i d a d e s
selecionadas para o
programa.Para efetivar a
participação da Unitau no
programa, o Pró-reitor de
Pesquisa e Pós-
Graduação, Prof. Dr.
Edson Aparecida de
Araújo Querido de
Oliveira, juntamente com
a Pró-reitora de
graduação, Profa. Dra.
Ana Júlia Urias dos

Santos, representou o
Reitor Prof. Dr. José Rui
Camargo, em Brasília, no
último dia 16 de agosto.
Na oportunidade, o
ministro de Ciência,
Tecnologia e
Inovação, Aloizio
Mercadante e o
presidente do Conselho
Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Científico e Tecnológico
(CNPq), Glaucius Oliva
concederam a liberação
das primeiras 2 mil bolsas
destinadas aos alunos de
graduação das
u n i v e r s i d a d e s
selecionadas.O Programa
Ciências sem Fronteiras
busca promover a
consolidação, expansão e
internacionalização da
ciência e tecnologia, da
inovação e da
c o m p e t i t i v i d a d e

brasileira, através do
intercâmbio e da
mobilidade internacional.
Com a concessão do
programa, o CNPq
d i s p o n i b i l i z a r á
diversos tipos
de bolsas, na graduação,
pós-graduação e
capacitação de
professores. As bolsas
destinadas a alunos de
graduação contempla
envolvidos em programas
de iniciação científica e
tecnológica. O principal
objetivo é fazer com que
os alunos aperfeiçoem
sua formação no exterior,
estimulando-os a
aprimorarem suas
competências e
habilidades para o
d e s e n v o l v i m e n t o
científico e tecnológico,
o empreendedorismo e a
inovação.

Unitau é selecionada
para o Programa Ciência
sem Fronteiras do CNPq

Um grupo de 14
professoras do ensino
fundamental da
Secretaria Municipal de
Educação participou na
tarde do dia 22, de um
treinamento para uso de
lousa digital, nas Emefs
(Escolas de Ensino
Fundamental) Lamartine
Delamare e Jardim
Paraíso.A iniciativa faz
parte de um projeto
piloto da Secretaria de
Educação com o
objetivo de ampliar o
acesso às tecnologias de
informação e
comunicação na rede
municipal. Para isso

foram adquiridas duas
lousas digitais, com
dimensões de 160cm X
120cm cada, que
possuem sensores
ultrassônicos e
i n f r a v e r m e l h o s
e uma caneta
eletrônica que
 funciona como
o mouse do computador.
A lousa funciona
interligada ao
computador e projetor.A
professora Vanessa
Oliveira dos Santos
aprovou a novidade
tecnológica. “É
interativa pois eu posso
interferir na imagem que

é projetada na tela.
Posso modificar, incluir,
colorir. Se para mim isso
é interessante, imagine
para os alunos!” Para a
professora Sonia di
Mano Carvalho, a lousa
digital vai permitir mais
dinamismo à aula:
“oferece mais
possibilidades do que
uma lousa convencional
tanto para o professor
quanto para o aluno”.As
lousas digitais serão
instaladas inicialmente
nas salas de informáticas
das Emefs Lamartine
Delamare e Jardim
Paraíso.

Projeto piloto traz lousa
interativa à rede

municipal de Educação
em Jacareí

A Comunidade São
Judas Tadeu promove a
Santa Missa Sertaneja,
domingo, 28, às 19h30.
A igreja fica na avenida
José Vicente de Barros
nº1.935, no Parque São
Luiz, e pertence à
Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, que
tem como pároco o
padre Carlos
Martinenghi.Judas, um

dos doze apóstolos de
Jesus, era chamado
também Tadeu ou
Lebeu. É representado
segurando um
 machado, uma clava,
uma espada
ou uma alabarda,
por sua morte ter
ocorrido por uma dessas
armas.Santa Brígida
refere que Jesus lhe
disse que recorresse a

este apóstolo, pois ele
lhe valeria nas suas
necessidades. São Judas
Tadeu se tornou
conhecido como
patrono dos aflitos e
padroeiro das causas
desesperadas. É também
o patrono dos
funcionários públicos.
Seus devotos costumam
realizar novenas
mensais, todo dia 28.

Comunidade São Judas
Tadeu promove Missa

Sertaneja dia 28


