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O Música na Praça já esquentará
o inverno de Campos do Jordão
a partir do feriado de Corpus
Christi recebendo na Concha
Acústica da Praça do Capivari o
Paul McCartney  Brazilian
Tribute, Pedro Mariano.
Abrindo a programação, o
público viajará pela história
musical de um dos ícones da
música internacional, Paul
McCartney, na sexta-feira (24/06)
o grupo formado por Dinho
Santana, Anderson Oliveira,
Paulo Canosa, Heitor Ribeiro e
Márcio Medeiros, traz para
Campos do Jordão um tributo
através do repertório de sua
turnê Up and Coming Tour.O
show traz entre as canções
Vênus and Mars, All my Loving,
Drive My Car, Let It Be,
Yesterday, Lady Madonna, Hey
Jude, We Can Work Out, que
trazem um pouco de cada fase
musical do cantor e compositor
desde a época dos Beatles,
passando pelo Wings e a

carreira-solo.Paul McCartney
Brazilian Tribute teve a primeira
formação em 2004, mas ainda
sobe o formato de cover, mas só
em 2009, com shows que traziam
alta qualidade musical,
preparações cênicas, figurino e
instrumentos o mais fidedigno
possível, e uma complexa
produção (executiva e artística)
a banda passou à qualidade de
tributo. Nessa nova fase, a banda
busca apresentar com qualidade
precisa o repertório a do
homenageado, para isso a
produção vai desde a dinâmica
musical, iluminação, postura da
banda no palco, figurino, tempo
de troca de instrumentos mixagem
de som, para oferecer ao público
a nítida sensação de estar
curtindo um legítimo show de
Paul McCartney.Já no sábado (25/
06) quem volta ao palco da Praça
do Capivari é o cantor e
compositor Pedro Mariano, que
traz o seu show Acústico 2011.
Nesse show, que mais tem cara

de um ensaio aberto ao público,
o cantor, compositor e baterista
em boa parte de suas
apresentações trará
consagrados sucessos que
marcaram as diversas fases de
sua carreira como o pop-rock de
Frejat, George Israel e Mauro
Santa Cecilia “Três moedas”, o
hit potencial como a linda canção
romântica “Simplesmente”, de
Samuel Rosa e Chico Amaral, a
doce e inocente “Estrela de
papel”, de Edu Tedeschi, as
canções mais complexas de
Daniel Carlomagno, como
“Procura”.Pedro ainda trará
novas canções de novos
compositores, como Tó
Brandileone e Edu Martins e
alguns já consagrados, sendo
uma apresentação intimista ao
seu público para que conheçam
o que estará presente em seus
próximos trabalhos. Já numa fase
ainda amadurecida e auge de sua
forma vocal e produtor, Pedro
Mariano faz um show à moda
antiga, acompanhado do
violonista Conrado Goys e do
baixista Leandro
MatsumotoPedro Mariano,
realmente traz a música no DNA,
filho da cantora Elis Regina com
músico César Carvalho Mariano,
desde pequeno conviveu com a
música, tanto dentro de casa;
quando seus pais trabalhavam
em cima de projetos musicais, ou
ouvindo um pouco de soul e
groove; como também a
presença de grandes nomes da
música que passaram pelo seu
lar.Pedro despontou
 para música aos 12 anos, se
apresentando num festival de
música. Depois participou, com
a sua banda Confraria, do
Festival do “Fico”, do “Festival

Cultura Inglesa” e do
“Festivalda” ganhando, em
todos, na categoria de melhor
banda.Em 1994, saiu do
Confraria e partiu para carreira-
solo, mas foi no ano seguinte,
num projeto junto com seu irmão
Marcello, trazendo um repertório
que Elis adorava cantar, que foi
apresentado no TUCA – Teatro
da PUC, rendendo um programa
especial na CNT, que Pedro viu
as portas se abrirem para a
profissão.De lá para cá nos 17
anos de carreira profissional,
Pedro Mariano já coleciona
trabalhos como o cd Pedro
Camargo Mariano, Voz no
Ouvido, Intuição, Voz e Piano
(Pedro e César Camargo Mariano
c/ participação de Marcelo), além
de um DVD e cd Pedro Mariano
ao Vivo e o novo cd Pedro
Mariano, além de participação
no CD “João Marcello Bôscoli
& Cia” pela Sony, onde
interpretou quatro faixas, além
de Incondicional, lançado em
2009. Pedro já foi indicado a dois
Grammy Latino, em 2001 com
álbum Voz no Ouvido como
Melhor Disco Pop
Contemporâneo Brasileiro e em
2004 com Voz e Piano, como
Melhor CD de MPB.E abrindo
mês de julho, na sexta-feira (1/
07), que se apresenta em Campos
do Jordão é a cantora Tiê que
traz o show de seu novo cd “A
Coruja e o Coração”, lançado em
março de 2011. Nesta
apresentação, Tiê assume
microfone, violão e piano e conta
com o produtor do disco e multi-
instrumentista Plínio Profeta
(guitarra, baixo, banjo, etc), Naná
Rizini (bateria) e Gianni Dias
(baixo guitarra e violão), para
apresentar o novo repertório que
traz canções autorais, parcerias
além de novas versões. Entre as
canções que compõe as 14 faixas
do novo álbum estão “Na
Varanda da Liz”, que apresenta
o novo momento na vida da
cantora após o nascimento de
sua filha Liz; “A Coruja e o
Coração”, com composição de
Plínio Profeta e composição de
João Cavalcanti; “Piscar de
Olhos”, que é uma parceria de
Tié, Profeta e Karina Zeviani, que
também ajudou a compor com a
cantora “Já É Tarde” e “Para
Alegrar o Meu Dia”. Alem de
canções como “Perto e
Distante”. “Hide and Seek”, “Só
Sei Dançar Com Você”, “Te
Mereço “,  “Te Valorizo”, “For
You and For Me”,  e “Mapa-
Múndi”, que reúne obras
autorais suas e uma homenagem
aos compositores de sua
geração.Acompanhada apenas
de violão flamenco e palmas, Tiê
apresenta sua versão dramática
para “Você Não Vale Nada”,
clássico da música brega
composto por Dorgival Dantas
e popularizado pelo grupo
sergipano de
 forró eletrônico Calcinha
Preta.Música na Praça começa
sempre às 16h, sendo uma
realização da Alpha FM, com
apoio da Prefeitura
de Campos do Jordão, com
entrada franca e classificação
livre. Outras informações na
Secretaria Municipal de Turismo
(12) 3663-1098.

Música na Praça promete
 agitar o inverno 2011 em

Campos do Jordão

A equipe Atlética Nativense
participou da primeira edição
da Prova Pedestre da Cidade
de Lagoinha, o evento teve
como objetivo reunir os
amantes da corrida de rua de
Lagoinha e região e aconteceu
no dia 22 de maio, com
largada ás 8h30 na praça
Augusto Ribeiro. Os atletas
nativenses que participaram
da prova foram: Alexandro
Ribeiro, Nelson Corrêa e
Paulo Tadeu Moreira. A prova
ofereceu aos atletas um
conjunto de eventos variados
e inovadores, agregado à
competição em prol da
qualidade de vida e saúde.
Como premiação aos atletas,
os cinco primeiros na Geral
Masculino e Feminino

receberam troféus, além de
kits dos patrocinadores. Os
três primeiros de cada
categoria receberam
premiação com troféus e
quarto e quinto receberam
medalhas, sendo as categorias
divididas por faixa etária, de
cinco em cinco anos. O
percurso da prova foi de 7km
e foi estabelecido em parceria
com a Secretaria de Esportes
e o departamento de
Transporte da Cidade.
Alexandro Ribeiro ficou em 1ª
lugar na categoria de 31 a 36
e Nelson Corrêa em 2º lugar,
fazendo assim uma
dobradinha nativense no
pódio. Já o atleta Paulo Tadeu
Moreira ficou em 5º lugar no
geral.

Equipe Atlética Nativense
faz dobradinha em

Lagoinha
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A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras e do setor de
Serviços Rurais realizou
quase 100 Km de obras de
recuperação, nivelamento
do piso, abertura de
pontos críticos, limpeza
de laterais, remoção de
mato, abertura de saídas
para água e colocação de
pedregulho em estradas
rurais e ruas dos bairros da
Zona Rural.As obras
foram realizadas na última
semana na região do
Goiabal e Shangri-lá,
respondendo ao anseio
dos moradores da área e
atendendo também ao
escoamento da produção
agropecuária da região.O
trabalho de manutenção
das estradas rurais de
Pindamonhangaba é
realizado durante todo o
ano, evitando assim que
durante os períodos
chuvosos, quando os
problemas na área se
avolumam, sejam
minimizados.Desta vez o
trabalho foi realizado nas
estradas José Gomes
Vieira, José Pereira
Lopes e Pinhão do Borba.
Segundo o Chefe de
Serviços Rurais da
Prefeitura, Dirceu Alves

Moraes, as ruas e estradas
que receberam as obras
ficaram em ótimo estado.
“O serviço realizado
deixou as vias em ótima
situação para o tráfego de
veículos, isso gera mais
conforto e segurança para
as milhares de pessoas
que usam a estrada, seja
para escoar produção, e
também para quem mora
na região e precisa ir à
cidade todos os dias para
trabalhar”.O diretor de
Serviços Municipais,
Sérgio Guimarães
lembrou que manter as
estradas vicinais em bom
estado é uma
determinação do prefeito
João Ribeiro desde seus
primeiros dias à frente da
administração da cidade.
“Desde 2005 temos a
preocupação de manter as
estradas rurais sempre
conservadas. O trabalho
não pára o ano todo, isso
faz com que no período
das chuvas, quando a
situação se agrava
naturalmente, em
P i n d a m o n h a n g a b a
tenhamos apenas que fazer
o serviço emergencial,
que é pouco, justamente
pelo trabalho preventivo
que é feito durante todo o
ano. As equipes não

param, termina o trabalho
em uma região e já
começa na
outra”.Cuidando da área
rural A Prefeitura de
Pindamonhangaba tem
desenvolvido uma série
de ações de valorização da
área rural, reconhecendo
a importância da produção
agropecuária e também do
turismo voltado para a
natureza.Todas essas
ações dependem da
manutenção das ruas e
estradas que ligam os
bairros da zona rural uns
aos outros e ao centro da
cidade.São vários os
trabalhos realizados, entre
eles o nivelamento do
piso, a abertura de pontos
críticos facilitando o
trânsito de veículos
maiores e a manutenção
de pontes. No bairro do
Sangri-lá o trabalho de
manutenção das vias
passou também pela
destinação correta da água
de uma mina que corria na
beira da estrada, causando
alguns transtornos para os
moradores da região.Os
homens da Prefeitura
abriram uma vala e
fizeram a destinação
correta da água, que agora
corre sem causar qualquer
incômodo aos moradores.

Prefeitura de
Pindamonhangaba revitaliza

ruas e estradas na Zona Rural Os interessados em doar
medula óssea podem se
cadastrar no próximo dia
28 de maio, no campus
Martin de Sá do Módulo,
entre 10h e 16h. A
organização pretende
cadastrar 500 pessoas. A
ação faz parte da
campanha promovida pelo
Lions Clube Caraguá, em
parceria com o
Hemocentro de
Campinas, Unicamp
(Universidade de
Campinas) e Centro
U n i v e r s i t á r i o
M ó d u l o .  P o d e m
participar pessoas com
idade entre 18 e 55 anos,

que não tenham o vírus
HIV, nem sejam
portadores de hepatite B
ou C. Será retirada
amostra de sangue para
qualificação. Os nomes
dos candidatos à doação
farão parte do
Redome (Registro
Nacional de Doadores de
Medula Óssea).  O Brasil
é o terceiro país do
mundo em cadastro de
doadores. Em primeiro
lugar está a Alemanha e,
em segundo, os Estados
Unidos. No entanto,
devido à grande
miscigenação no Brasil,
para cada 100 mil

pacientes que aguardam a
doação é encontrado
somente um doador
compatível .  Serviço:
Local: Centro
Universitário Modulo –
campus Martin
de Sá – rodovia Caraguá –
Ubatuba. Dia: 28 de maio.
Horário: das 10h
às 16h. Antes do cadastro,
os interessados assistirão
um DVD com
explicações sobre a
doação.Mais informações
nos telefones (12) 9739-
1412 e (12) 8112-1891;
ou no e-mail
l ionscaraguatatuba@
gmail.com  

Cadastro de doadores de medula

óssea será dia  28 de maio

A Prefeitura de Ilhabela foi

contemplada com

investimentos do Governo

Federal para a implantação do

projeto “Ilhabela em

Movimento”, desenvolvido

pela Secretaria da Saúde com

o objetivo de estimular a

prevenção de problemas

como hipertensão, diabetes e

obesidade numa parcela da

população formada por

adultos jovens (20 a 39 anos).

O projeto conta com três

profissionais especialistas nas

áreas de nutrição, educação

física e psicologia. Num

primeiro momento a equipe

está realizando atendimentos

com os funcionários públicos.

A partir de 11 de junho serão

realizados atendimentos em

todas as regiões da cidade e

podem participar pessoas de

todas as idades. As pessoas

passam por avaliação física,

nutricional e motivacional e

recebem orientação em todas

as áreas do projeto. Os adultos

jovens serão acompanhados

periodicamente.Segundo a

secretária de Saúde, Sônia

Monteiro, as pessoas podem

evitar futuros problemas se

mudarem seus hábitos

levando em consideração a

prática de atividade física,

alimentação adequada e

evitando na medida do possível

situações de estresse. “A

principal vocação do

município na nossa área é

cuidar da promoção e

prevenção de problemas de

saúde e por isso estamos

desenvolvendo esse projeto

para ajudar as pessoas a não

apresentar essas doenças

futuramente”, explica. As

atividades nos bairros contam

com apoio da Secretaria de

Educação e Divisão de

Serviços de Trânsito.

Calendário:Horário: 9h às

12h11 de junho - Barra Velha

Local: Rua Gerson Peres de

Araújo18 de junho –

Itaquanduba Local: Em frente

ao Posto de Saúde2 de julho

– VilaLocal: Praça Coronel

Julião de Moura Negrão 16 de

julho – Água BrancaLocal:

Rua Angelina Pinto de

Oliveira (Próximo a E.M. Eva

Esperança)23 de julho –

Costa NorteLocal: Praia da

Garapocaia (Pedras do

Sino)30 de julho - Costa Sul

Local: Praia Grande*Em

caso de chuva os

atendimentos serão

transferidos para as quadras

das escolas mais próximas,

com exceção da Praia

Grande, que será no Centro

Educacional e Cultural e do

Itaquanduba que será no

Ginásio de Esportes.

Projeto “Ilhabela em
Movimento”
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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
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Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.
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Levantamento feito pela
Prefeitura de Taubaté, por
meio da Secretaria de
Meio Ambiente, indica
que existem 62.494
árvores nas ruas da área
urbana da cidade. O
número é resultado de
cerca de quatro meses de
trabalho e tem como
objetivo servir de base
para um amplo estudo
visando definir as
condições do parque
arbóreo de Taubaté bem
como das espécies que o
compõem.Segundo o
secretário de Meio
Ambiente, Renato
Felgueiras, o
levantamento vai
possibilitar que, a partir
de agora, a Prefeitura de
Taubaté detecte as árvores
que podem apresentar
algum risco para o

patrimônio ou para a
integridade física da
população. “Quando
constatada alguma
situação de risco serão
adotadas as medidas
necessárias, entre as quais
uma simples poda e, em
último caso, a
substituição da árvore por
outra sadia”,
frisou.O engenheiro
Ralph Nunes
Ferreira Leite, diretor de
Meio Ambiente,
destacou ainda que fará
parte desse estudo o
levantamento da
importância histórica de
algumas árvores.
“Existem árvores muito
antigas e que, num
trabalho de resgate da
história da cidade e
também de educação
ambiental, servirão de

referência para a
p o p u l a ç ã o ” ,
completou.Paralelamente,
a secretaria já está
organizando a
programação da Semana
do Meio Ambiente, que
acontece no próximo mês
de junho. Por orientação
do prefeito Roberto
Peixoto, a secretaria está,
ainda, definindo uma série
de projetos para a pasta,
entre os quais está a
implantação do primeiro
parque linear do
município, já em
andamento no bairro
Campos Elíseos.Outros
projetos que encontram-
se em andamento são os
da criação do segundo
parque linear, no bairro
Esplanada Santa
Terezinha, a revitalização
de córregos e exposições.

Levantamento da
Prefeitura de Taubaté

constata mais de 62 mil
árvores nas ruas de

Taubaté

Acesse:
www.agazetadosmunicipios.com
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P i n d a m o n h a n g a b a
confirma para o período
de 7 a 10 de julho, a
realização da sua
tradicional Expovap 2011,
com exposição de agro-
negócios, torneio
leiteiro, e shows
musicais. A festa será
organizada pela empresa
de ventos Estrela Som, de
P i r a c i c a b a - S P ,
em parceria com
Sindicato Rural e
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a .
P i n d a m o n h a n g a b a
 confirma para o período
de 7 a 10 de julho, a
realização da sua
tradicional Expovap 2011,
com exposição de agro-
negócios, torneio
leiteiro, e shows
musicais. A festa será
organizada pela empresa
de ventos Estrela Som, de

Piracicaba-SP, em
parceria com Sindicato
Rural e Prefeitura de
Pindamonhangaba.Uma
reunião entre
empresários do setor de
e n t r e t e n i m e n t o ,
Prefeitura de
Pindamonhangaba e
Sindicato Rural de
Pindamonhangaba acertou
na terça-feira (17) a
realização da Expovap
2011, uma das mais
tradicionais eventos
agropecuários do interior
de São Paulo.A festa terá
sua abertura no dia 7 de
julho e encerramento no
dia 10, e terá a mesma
estrutura de anos
anteriores, é que
garantem os empresa´rios
responsáveis pela
empresa promotora da
festa, a Estrela Som, de
Piracicaba.”Estávamos

em conversação há um
mês, e ontem (terça)
concretizamos essa
realização. Podemos
garantir que toda a
estrutura que trazemos
será a mesma de outras
realizações, apenas com
características diferentes
para administrar o
evento.” garantiu Lucas
Vilalta, um dos
empresários que,
  junto com André Sebe,
representam a empresa
promotora.A realização
da Expovap 2011 faz parte
dos festejos dos 306 anos
de Emancipação de
Pindamonhangaba e é uma
das festas mais esperadas
na cidade e região.Shows
confirmados: Dia 7:
Guilherme & SantiagoDia
8: Luan Santana Dia 9:
Roupa Nova Dia 10: Jorge
& Mateus

Confirmado! Pinda terá
Expovap 2011!

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
manteve um encontro
com atletas da cidade
beneficiados com a
recém criada Bolsa
Auxílio para Práticas e
Modalidades Esportivas
de Alto Rendimento e
destacou a importância do
benefício para aumentar o
potencial da cidade para a
disputa de competições
como os Jogos
Regionais, que
acontecem no próximo
mês de julho.Durante o
encontro, realizado na
tarde de quarta-feira, 18
de maio, no ginásio da
CTI, Peixoto afirmou que
a criação da Bolsa-
Auxílio é resultado de um
processo iniciado em
2006, ainda na sua
primeira administração,

Peixoto destaca importância
de  bolsa-auxílio para atletas

de Taubaté
quando criou, por meio da
lei 3.986, o Fundo de
Assistência ao Desporto
(FAD).Após a
regulamentação do FAD,
o prefeito instituiu, pelo
decreto 12.448, de 17 de
março deste ano, a bolsa-
auxílio para atletas de alto
rendimento. Atualmente,
230 atletas são
contemplados com o
benefício. Eles foram
selecionados com base
em uma avaliação feita
pelo Conselho Diretor do
FAD.”Taubaté é hoje uma
cidade de destaque,
ocupando o 50o lugar no
ranking do PIB e o 37o
lugar em exportações,
além de ser oficialmente
a Capital Nacional da
Literatura Infantil e, por
isso, merece a
implantação de uma

política mais forte para a
área de esportes, que
estamos concretizando
neste momento”, frisou
Peixoto.Segundo o
secretário de Esportes e
Lazer de Taubaté, Geraldo
Faria, os atletas são
divididos em dois níveis.
O primeiro é o de nível
regional, cuja bolsa pode
chegar até R$ 2 mil. O
outro nível é composto de
atletas para disputas
estaduais e nacionais, que
podem receber uma bolsa
de até R$ 3 mil.Outro
objetivo da bolsa-auxílio,
segundo o secretário, é
reduzir a perda de atletas
para outras cidades, fator
que “esvaziava o potencial
competitivo de Taubaté”.
“Agora temos condições
de manter nossos
talentos”, finalizou.

Desses, sete superaram a
meta de imunizar 80%.
Ministério da Saúde
recomenda aos demais
manter as estratégias para
atingir a cobertura vacinal
O balanço parcial da 13ª
Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe
mostra que mais de 21,7
milhões pessoas foram
vacinadas em todo o Brasil.
O número representa 72,73%
do público alvo da campanha
que é de aproximadamente 30
milhões de pessoas. Os dados
foram repassados pelas
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde até o
final da tarde desta sexta-
feira, 20 de maio. Até o
momento, 20 estados
vacinaram mais de 70% do
público-alvo e sete estados já
atingiram a meta. Alagoas,
Piauí, Espírito Santo, Paraná,
Santa Catarina, Distrito
Federal e Goiás atingiram a
meta de vacinação. Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, Sergipe,
Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Paraíba,
Maranhão, Tocantins,
Rondônia, Bahia, Pará e
Amapá ultrapassaram 70% de
vacinados. Por público
prioritário, as coberturas, até
as 17h desta sexta-feira, são
de 79,64%, nos trabalhadores
de saúde, e de 77,99% nas
crianças de 6 meses a
menores de 2 anos. Em
seguida vinham pessoas com
60 anos e mais (75,22%),
indígenas (49,34%) e
gestantes (47,95%). O
Ministério da Saúde
recomenda aos estados e
municípios que não atingiram
as metas continuar a
vacinação até chegar ao
percentual de 80%. Cabe aos
gestores locais de saúde
definir as estratégias locais
para prorrogar a campanha,
com base nas coberturas
vacinais de cada grupo
prioritário. Nos locais onde a
campanha for adiada, as
pessoas dos grupos
prioritários devem procurar a
Secretaria de Saúde do seu
município ou estado para se
informar sobre a lista de
postos, bem como o endereço
e o horário de funcionamento.
Estados e municípios vão
continuar alimentando o
sistema de informações do
Ministério da Saúde com o
número de doses aplicadas,
por público-alvo. Um novo
balanço deverá ser divulgado
na próxima semana.
Comparação com anos
anteriores  Considerando os
dados do último dia de
campanha nacional, esta
cobertura de 60,24% é a
segundo melhor dos últimos
cinco anos. Em 2008, o
percentual foi de 65,35%. Em
2010, 54,81%; em 2009,
56,47%; em 2007, 47,68%; e
em 2006, 53,35%. Nesses
anos, vale ressaltar, apenas
idosos e indígenas foram
vacinados. Público
ampliado Este ano, pela
primeira vez, foram incluídos
no público alvo da campanha
as gestantes (em qualquer
fase da gravidez), as crianças
de 6 meses a menores de 2
anos (1 ano, 11 meses e 29
dias) e os trabalhadores de
saúde. Até o ano passado, a
campanha era voltada para
idosos (pessoas com 60 anos
e mais) e indígenas, que
continuam entre os grupos
prioritários. Promovida por

todo o Sistema Único de
Saúde (SUS), incluindo
Ministério, Secretarias
Estaduais e Municipais, a
campanha distribuiu 32,7
milhões de doses, para todos
os estados e municípios. A
vacinação ocorreu em mais
de 33 mil postos de todo o país
e mobilizou 240 mil
profissionais de saúde. A
vacina protege contra os três
principais vírus que circularam
no hemisfério Sul em 2010,
entre eles o da influenza A
(H1N1).Contraindicações
As únicas contraindicações
são para pessoas com alergia
severa à proteína do ovo ou a
doses anteriores da vacina
contra a gripe. Essas pessoas
não devem se vacinar. Para
pessoas que apresentam
doenças agudas febris
moderadas ou graves no
momento da vacinação,
recomenda-se que a
vacinação seja adiada até a
resolução do quadro. Uma
doença febril e aguda não
representa uma
contraindicação, mas é
recomendável o adiamento
para evitar que as
manifestações clínicas da
doença sejam, de maneira
equivocada, associadas à
vacina, como um possível
efeito adverso. Na dúvida, um
médico deve ser consultado.
Outras formas de prevenir
a gripe Manter hábitos
simples de higiene, como lavar
as mãos com frequência,
cobrir nariz e boca com lenço
descartável ao tossir ou
espirrar e não compartilhar
alimentos e objetos de uso
pessoal se estiver com
sintomas de gripe – febre,
tosse, coriza, dor de cabeça e
dor no corpo (músculos e
articulações). Detalhamento
dos grupos prioritários para
vacinação contra gripe
IDOSOS  As infecções
respiratórias constituem um
conjunto de doenças
comumente relacionadas à
população com 60 anos e mais,
sendo o vírus da influenza
responsável por 75% dessas
infecções. Desde 1999, a
vacinação desse grupo vem
contribuindo para prevenir a
doença e suas complicações,
além de causar impacto
considerável: queda de 45%
no número de hospitalizações
por pneumonias e redução de
60% na mortalidade entre os
residentes em casas de
repousos e/ou asilos.
GESTANTES  Não há
nenhuma contraindicação à
vacinação de gestantes, de
acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS). A
vacina é segura e está
indicada para todas as
grávidas, independentemente
do período de gestação. Se a
grávida tiver alguma dúvida,
deve consultar o médico.
Além disso, não há evidências
científicas de que a vacina
possa causar dano ao feto,
afetar a capacidade
reprodutiva da mulher ou
provocar aborto. Durante a
pandemia de gripe A (H1N1),
em 2009, as grávidas foram
um dos grupos mais afetados.
Entre as mulheres em idade
fértil que apresentaram
quadros graves de doença
respiratória causada pelo
vírus H1N1, 22% estavam
gestantes. CRIANÇAS DE
6 MESES A MENOS DE 2
ANOS Menores de 6 meses
de idade não devem tomar a
vacina porque não há estudos

que comprovem a qualidade
da resposta imunológica, ou
seja, a proteção não é
garantida.Por isso, os pais ou
responsáveis devem levar aos
postos de vacinação crianças
que tenham entre 6 meses e
dois anos incompletos (1 ano,
11 meses e 29 dias). As
crianças nessa faixa etária
deverão receber duas meias
doses da vacina, com intervalo
de 30 dias entre as doses. Por
isso, os pais ou responsáveis
devem buscar os postos de
vacinação para completar o
esquema vacinal. Assim
como nos idosos, as infecções
respiratórias constituem um
conjunto de doenças
comumente relacionadas às
crianças menores de 2 anos,
sendo o vírus da influenza
responsável por 75% dos
casos. INDÍGENAS A
população indígena que vive
em aldeias é sempre
considerada grupo prioritário
na prevenção de qualquer
doença respiratória, seguindo
recomendação da
Organização Mundial da
Saúde. Isso decorre da maior
vulnerabilidade biológica deles
a essas doenças e à
dificuldade de acesso a
unidades de saúde. Por isso,
o grupo é vacinado desde a
primeira Campanha Nacional,
em 1999. A vacinação dos
indígenas é indiscriminada, a
partir dos seis meses de
idade.TRABALHADORES
DE SAÚDE  A vacinação
desse grupo garante o
funcionamento dos serviços
de saúde. Com os
profissionais protegidos,
estará assegurado o
atendimento da população. É
importante reforçar que a
vacina não está disponível
para todo e qualquer
profissional de saúde,
devendo ser priorizadas para
aqueles que atuam no
atendimento e investigação de
casos de infecções
respiratórias. São aqueles que,
em razão das suas funções,
estão sob potencial risco de se
infectar com os vírus
causadores da influenza.Esse
grupo inclui os
trabalhadores: Da atenção
básica (Estratégia Saúde da
Família, agente de controle de
endemias).  Dos serviços de
média e alta complexidade
(pronto-socorros, Unidades
de Pronto Atendimento/UPA,
hospitais de pequeno, médio e
grande porte)  Que atuam na
vigilância epidemiológica,
especialmente na investigação
de casos e em laboratórios.
Assim, devem ser
vacinados:  Médicos e
equipes de enfermagem que
atuam em pronto atendimento,
ambulatórios e leitos em
clínica médica, pediatria,
obstetrícia, pneumologia de
hospitais de emergência e de
referência para a influenza e
unidades de terapia intensiva.
Recepcionistas, pessoal de
limpeza, seguranças,
motoristas de ambulâncias,
maqueiros, equipes de
laboratório e de vigilância
epidemiológica. Pessoas que
atuam no controle sanitário de
viajantes em portos,
aeroportos e fronteiras. É
importante que todos os
trabalhadores busquem
informação nos seus locais de
trabalho e na Secretaria de
Saúde do seu município ou
estado. Por Rafaela Ribeiro,
da Agência Saúde –
ASCOM/ MS.

Balanço parcial da campanha
contra a gripe mostra que 20
estados vacinaram mais de

70% do público alvo
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Foram prorrogadas as
inscrições gratuítas do
Concurso de Crônica da
Academia Valeparaibana
de Letras e Artes com o
tema: “BELEZA ATRAI E
C O N T E Ú D O
CONVENCE”, até o dia
10 de Julho.O cronista
que ainda não mandou sua
história, ainda tem
tempo.O Concurso teve
início no dia 12 de
janeiro, e de acordo com
o Presidente da AVLA
“Alberto Mazza”, o grande
objetivo deste concurso
de crônica é descobrir
pessoas dos 15 aos 80
anos que escrevem seus
textos em foma de
crônica e que se
encontram no anônimato
literário, e que o incentivo
da Academia
Valeparaibana de Letras e
Artes, é agregar a
descoberta de novos
escritores que são poetas,
cronistas, dramaturgos,
trovadores.Já recebemos
muitas crônicas com o

tema: BELEZA ATRAI E
C O N T E Ú D O
CONVENCE, este é o
tema que deverá ser
e s c r i t o . ” Q u e r e m o s
convocar todos os jovens
e adultos a escreverem
sua crônica com este tema
proposto, a participação é
muito importante, pois
como já aconteceu em
outros concursos da
AVLA, onde temos um
jovem que participou do
Concurso de
 Contos, e hoje é um dos
nossos mais jovens
acadêmicos, o jovem
contista e cronista
R O D N E Y
AMADOR(15 anos), de
Tremembé que participou
em 2010 da Primeira
Olimpíada de Contos da
AVLA, e que hoje ocupa a
cadeira 14 como
acadêmico e tendo como
patrono o jornalista
Oswaldo Barbosa
Guisard”, afirma Alberto
Mazza.Vamos colocar
nossas idéias literárias em

forma de crônica
escrevendo “BELEZA
ATRAI E CONTEÚDO
CONVENCE”.Adquira o
regulamento na
Perfumaria New Big
Cosméticos, na Rua
Duque de Caxias, 257 -
centro - Taubaté.Os
trabalhos deverão ser
encaminhados pelo e-
mail da Academia
Valeparaibana de Letras e
A r t e s :
academia.valeparaibana@yahoo.com.brApós
o término do Concurso,
jurados capacitados farão
os julgamentos e
escolherão os 10
primeiros colocados que
serão premiados com
produtos de
beleza das Empresas:
V I T A L M A X
C O S M É S T I C O S ,
BOTHÂNICO HAIR E
B E L L I Z
C O M PA N Y. M a i o r e s
informações pelos
telefones: (12) 9139-
9884, (12) 3633-1748,
(12) 9184-8487.

AVLA prorroga concurso
de crônica beleza atrai e

conteúdo convence

1ª Corrida de Rua BMG será em

Campos do Jordão

No dia 05 de junho,
domingo, acontece em
Campos do Jordão a 1ª
Corrida de Rua - Banco
BMG, a partir das 9h, com
largada na Praça São
Benedito, que reunirá cerca
de 500 competidores de
ambos sexos, entre adultos e
adolescentes que poderão
percorrer cerca de 5km ou
10km.Os competidores que
correrão os 10 km sairão da
Praça São Benedito (Praça
do Capivari) sentido Av. Eng.
Diogo de Carvalho, farão o
contorno na Praça Castro
Alves e seguirão pela Av.
José Oliveira Damas
estendendo pela Av. Frei
Orestes Girardi até a Av.
Tassaburo Yamagushi,
contornando o trevo do
Santa Cruz  e seguindo pela
Av. Dr. Januário Miráglia até
a altura da Praça do Gazebo
Ministro Sergio Motta,
seguindo pela Rua Adhemar

de Barros, com chegada no
Hotel Satélite.A prova será
dividida em três categorias
Corrida 10km, Corrida de
5km e Corrida de 5km acima
de 60 anos, sendo o
percurso e a distância foram
determinadas para que
pessoas que não tenham uma
preparação física para
competição possam concluir
a prova, ao mesmo tempo
sendo um incentivo à prática
esportiva em
família, aliando saúde e
lazer.A corrida visa reunir
num mesmo propósito
esporte, solidariedade e
sustentabilidade, para tanto
os competidores além de
pagarem a taxa de inscrição
doarão um agasalho na hora
de retirar seu kit-atleta, que
também virá com um kit
ecológico com sementes,
eco-sacola e instruções de
preservação e melhorias do
cotidiano. Durante o período

de inscrição também haverá
postos na cidade de Campos
do Jordão e São Paulo, que
também farão a coleta de
roupas que beneficiarão
famílias carentes da
cidade.Os vencedores das 3
categorias (ambos sexos)
receberão troféus e, na
categoria 10km além do
troféu, os dois vencedores
(masculino e feminino)
ganharão um prêmio de R$
1.000,00.As inscrições
podem ser feitas até dia 31/
05, pelo site
www.webrun.com.br, no
valor de R$ 40,00 (Corrida
10km e 5km) e R$ 20,00
(5km acima de 60 anos).A 1ª
Corrida de Rua Banco BMG
é uma realização da TFW
Marketing & Participações e
do Banco BMG, com apoio
da Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão.
Informações pelo telefone
(11) 3208-0596.
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PARAIBUNA –
SP “ Rio de Água Escura”

Aniversário - 13 de JUNHO
( 1666). SOBRE A CIDADE

DE PARAIBUNA.Área da
unidade territorial: 810 Km2
Latitude do
distrito sede do município: -
23,38611° Longitude do
distrito sede do município: -
45,66222° Altitude: 635 m
Prefeito 2009/12: Antônio
Marcos de Barros -
 DEM 25
População de Paraibuna
Estimativa Populacional
5.689.143,93.

Parabéns Paraibuna



A GAZETA DOS MUNICÍPIOSPágina  9 28/29/30 de Maio de 2011



A GAZETA DOS MUNICÍPIOS Página  10

Taubaté será palco do
primeiro Festival de Rock
com responsabilidade social,
o Big Rock Fest. O evento
acontece no dia 18
de junho, no Clube
Associação de Taubaté e
contará com a presença de
quatro bandas, duas
revelações do rock nacional
– Strike e Glória – e duas
bandas de destaque na região
– Fuzi e Km110.O grande
diferencial do Big Rock Fest
é a preocupação com o
público em geral, com
atenção extra para os
portadores de necessidades
especiais. Para isso,
 uma área exclusiva será
destinada a esse
público.Para estimular ainda
mais a participação
dessas pessoas no
 evento, a organização
do Big Rock Fest
promove uma campanha
destinada a esse público.

Pessoas que tiverem
 algum tipo de necessidade
especial podem concorrer a
um ingresso com
 direito a um acompanhante
para assistir o show.
 Basta acessar o hotsite http:/
/ w w w . s o l a r s o c i a l .
com.br/bigrockfest/ e postar
uma frase sobre o que você
acha da iniciativa de
promover a inclusão social
em um festival de rock. As 10
melhores frases serão
premiadas com ingressos.O
evento contará também com
a presença de Luck Rock, o
cadeirante mais roqueiro do
Brasil. Luciano de Almeida
Moura tem 22 anos, usa
cadeira de rodas e nasceu
com paralisia cerebral e física.
Por iniciativa própria e com
a ajuda de seus pais,
conseguiu estar presente em
mais de 60 shows de rock e
participou de vários
programas de rádio e

Solar Social
promove
primeiro

Festival de
Rock em
Taubaté
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O Serramar Shopping,
empreendimento em
construção na cidade de
Caraguatatuba e com
previsão de entrega para o
mês de novembro, trará duas
novidades para a região: um
programa de sustentabilidade
que auxiliará entidades que
atuam com reciclagem e
oferecerá ao público diversas
lojas de grandes redes do
mercado nacional e
internacional. Em relação a
proposta de sustentabilidade,
a gerente de novos negócios
da Serveng, Cristina Arena,
explica que o objetivo é
preservar a cidade, o meio
ambiente e manter as
características do Litoral
Norte. Segundo explicou,
todo o projeto do shopping
visa essa ligação com as
questões ambientais. “Ele
será arborizado, com um
projeto de paisagismo que
mantém as características da
cidade”, destacou. Ela conta
que outra proposta é buscar
a mão de obra local para o
empreendimento, inclusive
para a realização do
paisagismo.Na construção, já
foram empregadas centenas
de pessoas. No período
anterior à inauguração, após
a conclusão das obras,
também serão geradas
inúmeras vagas diretas e
indiretas e com a entrega do
empreendimento, centenas
de profissionais serão
contratados. Para garantir o
melhor aproveitamento dos
profissionais da cidade, os
responsáveis pelo
empreendimento assinaram
uma carta de cooperação
com a Escola Técnica de
Caraguatatuba, para que haja
cursos voltados para a área
de varejo. Em contrapartida,
o Shopping priorizará o
encaminhamento das vagas
de emprego que surgirem aos
alunos desses cursos.Uma
situação já pensada pelos
administradores é a questão
da produção de lixo, algo
comum num estabelecimento
desse porte. Apesar disso, já
é estudada uma parceria com
a Instituição Maranata, que
trabalha na coleta de materiais
reciclados. Conforme
Cristina, a ideia é ter um bom
controle dessa produção de
lixo e ter uma equipe que faça
de modo ordenado a
separação dos resíduos. Com
isso, todo o material
reciclado seria encaminhado
à Maranata, contribuindo
para a limpeza do shopping
e ao mesmo tempo, com a
geração de renda das famílias
envolvidas na entidade. A
gerente diz que até o reuso
da água será feito em

algumas situações, para evitar
o desperdício.Sobre as
novidades aos consumidores,
ela garante de serão muitas.
Agora, pelo menos 70 lojas
já estão confirmadas, com
contrato assinado. Entre os
grandes investimentos, estão
quatro salas de cinema do
Center Plex, uma rede já
instalada em outras cidades.
Além das salas tradicionais,
haverá uma em 3D. Para as
crianças, também foi
confirmada uma boa opção.
O Park and Games, que atua
com entretenimento infantil,
funcionará no mesmo bloco
do cinema.Além da parte de
diversão infantil, deve haver
um Buffet de festa. O
objetivo da administração é
ter atrações para as crianças,
enquanto os pais realizam as
compras. Já o espaço do
cinema será utilizado também
para treinamentos e palestras
das equipes do Shopping. As
motos terão um
estacionamento exclusivo,
logo na entrada do espaço de
compras, para propiciar mais
segurança. Isso porque os
motociclistas não terão
acesso ao estacionamento
destinado aos veículos. Os
ciclistas também foram
lembrados e a novidade é que
haverá um bicicletário para
contribuir com os adeptos
das bicicletas e também com
o próprio meio ambiente.O
grupo responsável pelo
empreendimento ainda fez
um link entre pessoas
interessadas em investir, com
franquias, o que resultará na
abertura da loja de grandes
marcas. Riachuelo, Marisa
estão entre as lojas
confirmadas. Outra franquia
que trará novidades ao
Litoral Norte é a Livraria
Nobel. O grupo está em fase
de finalização de contrato
com uma grande rede de
hipermercados do Brasil.
Outros grupos com marcas
da região farão parte dos
lojistas. “Estamos
preparando o mercado com
foco no público do Litoral
Norte. O shopping é para
quem mora aqui. A
temporada será uma
consequência que contribuirá
com o comércio.
 Apesar dos diferencias do 1º
shopping de grande
porte do litoral, todo o
funcionamento seguirá
parâmetros de outros grandes
shoppings. Para tal, Cristina
Arena explica que
 haverá um trabalho de
orientação aos lojistas e
funcionários, para que o
padrão esperado pelo grupo
empreendedor seja
alcançado.

Em Caraguá
novo shopping
prevê projeto

de
sustentabilidade

e lojas
de grandes

redes
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Necessidade de
entrosamento ou um risco
para o estudante? O trote
simboliza uma conquista
para o calouro como
prêmio por ter vencido o
ensino médio e derrubado
a barreira do vestibular,
mas o debate sobre seus
limites tem ganhado
repercussão.Um projeto
de lei da vereadora Maria
Teresa Paolicchi (PSC)
pretende proibir o trote
em Taubaté. De acordo
com a proposta, o
estudante envolvido no
trote pode a ser multado
em R$ 123, valor que
pode ser dobrado na
reincidência.Para discutir
o projeto, o vereador
Chico Saad (PMDB)
reuniu representantes da
Unitau (Universidade de
Taubaté), faculdade
Anhanguera, Diretoria
Estadual de Ensino e DCE
(Diretório Central dos
Estudantes) durante a
reunião da Comissão de
Justiça no dia
17.Presidente da
Comissão, Saad afirmou
que a tendência é emitir
parecer contrário à
proposta, uma vez que ela
contém vício de
iniciativa. De acordo com
o vereador, somente o
prefeito poderia
regulamentar uma lei
como essa,
principalmente ao
estipular multa. “Nossa
sugestão é que a vereadora
retire o projeto e o
apresente ao prefeito
como um anteprojeto de
lei”, frisou.Entretanto, as
instituições de ensino
não veem necessidade do
projeto, uma
vez que desenvolvem
a ç õ e s
 para receber os calouros.
“Na Unitau, temos a
semana de recepção e
desenvolvemos atividades
paralelas, sem a
suspensão de aulas. Por
exemplo, os alunos de
Educação Física visitam
creches. São atividades
voluntárias que
desenvolvemos durante o
ano todo”, explicou a pró-
reitora estudantil, Nara
Lúcia Perondi
Fortes.Segundo ela, a
universidade publicou
uma deliberação há dois

anos proibindo o trote
dentro dos campi e do
colégio Alfredo Balbi. A
medida, aliada ao projeto
de recepção, mudou a
postura dos calouros e
assegurou a integração
dos estudantes.Conceito
semelhante foi adotado
pela faculdade
Anhanguera. A diretora
assistente Daniela
 Baroni explicou que a
instituição criou o trote
responsável e
desenvolveu uma
competição entre as salas
de aula com premiação de
R$ 500 para o vencedor –
dinheiro que poderia ser
usado em uma
 festa, por exemplo.
Neste ano, o desafio
incluiu a doação de
sangue. “Acreditamos no
trote solidário como
forma de educação. Não
p o d e m o s
 proibir o trote, mas
incentivá-lo, desde que
seja uma oportunidade
para praticar a cidadania e
interagir com os demais
alunos”, disse
Daniela.Representou o
DCE a estudante Tainara
Vieira de Araujo. Pela
Diretoria de Ensino,
participou da reunião
Marília Ramos da Silva.
Ela informou que as leis
nº 10.454/1999 e 11.365/
2003 disciplinam o trote
dentro das instituições
estaduais, tais como a
USP (Universidade de São
Paulo) e Unesp
(Universidade Estadual
Paulista).A vereadora
Maria Teresa afirmou que
irá persistir na proposta,
visto que municípios
como Mogi das Cruzes
instituíram leis
semelhantes. “Acho que o
trote tem que ser proibido
dentro e fora da faculdade.
Infelizmente, alguns
alunos entram na
faculdade e estão sujeitos
a todo tipo de
 agressão, por assim dizer.
Famílias que vêm a
Taubaté, até mesmo
moradores daqui,
 relatam absurdos aos
quais o aluno está
 sujeito na rua e a
humilhação que ele passa.
Isso tem que acabar
dentro do espaço
universitário.”

Câmara de
Taubaté debate

proibição de
trote

universitário
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