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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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Miscelânea
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

Após a abertura da
audiência pública sobre a
renovação do contrato
entre a Prefeitura e a
Sabesp, realizada no dia
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
b e n e f i c i a d o
“ c o n c r e t a m e n t e ” ? 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
rurais.Orestes 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 Prefeitura Municipal
de Taubaté, através da
Secretaria de Esportes e
Lazer, com o intuito de
incentivar a
prática esportiva entre
os jovens, tem prazer
em comunicar o
início da 6° edição dos
Jogos de Inverno
que começaram
dia 22 de agosto
e tem o
término marcado
para o dia 05 de
setembro.São 12
escolas, de
ensino médio,
p a r t i c i p a n t e s ,

s e n d o
e l a s
estaduais, particulares e
m u n i c i p a i s ,
representada pela
Escola José Ezequiel de
Souza. Em um total de
aproximadamente 1200
alunos/atletas inscritos.
Os jogos, divididos em
9 modalidades
(handebol, vôlei, vôlei
de praia, atletismo,
basquete, futsal, tênis de
mesa, xadrez e dama)
acontecerão nas quadras
municipais e nos
ginásios do SESC e SESI
e têm entrada gratuita.O

Basquete feminino será
disputado dia 24/08 (4°
feira) a partir das 8H00
no SESC, com as
escolas Paula
SouzaXUnitau e
JardimXPolo iniciando
os jogos que irão até
às10H30.E no dia 25/08
(5° feira) a apresentação
será das atletas de
handebol na quadra do
Ginásio Municipal do
Emecal. As partidas
terão início às 08H00 e
irão até às 11H00 e os
primeiros jogos serão
entre PoloXBasic e
Paula SouzaXEzequiel.

Alunos de escolas
estaduais municipais e
particulares participam
da 6° Edição dos Jogos

de Inverno

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
disponibilizará 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

Os alunos da EMEF Luiz
Ribeiro Muniz
entregaram no dia 26 de
agosto, 15 toneladas de
arroz, arrecadadas na 12ª
Gincana da Solidariedade,
para 18 entidades
assistenciais.  Cada uma
delas recebeu entre 600 e
1.000 quilos.A presidente
do Fundo Social de
Solidariedade, Ana
Cristina Reis de Souza,

disse que os estudantes
fizeram uma ação
grandiosa em prol dos
n e c e s s i t a d o s .
O vice-prefeito
 Antonio Carlos
Júnior ressaltou que
quando se trabalha em
equipe o resultado
alcançado é mais
expressivo. A próxima
etapa da Gincana da
Solidariedade é a da

arrecadação do feijão no
dia 9 de setembro em
Pindamonhangaba. O
alimento pode ser
entregue nas escolas
municipais, Centros de
Educação Infantil (CEI’s),
secretaria de Educação,
Poupatempo e nos
supermercados Laticínios
Litoral Norte, Semar,
Silva Indaiá e Shibata
Atacado.

Entidades recebem arroz
arrecadado na Gincana

da Solidariedade



A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII  30 DE AGOSTO DE 2011             Nº 5/548 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                     R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DE
TREMEMBÉ

A GAZETA DOS
MUNICÍPIOS

30 de Agosto  2011

Esporte é sinônimo de
saúde, mas também é um
aliado no combate à
ociosidade e às drogas.
Crianças e adolescentes
de Caraguá encontram no
projeto “Craque só de
Bola” um método de
driblar os problemas
sociais e ainda marcar um
gol de placa para a
cidadania.Com as
modalidades de Futsal,
Futebol de Campo e
Beach Soccer, o projeto
atende cerca de 100
alunos, de 7 a 16 anos, em
dois núcleos: um no

Tinga, para os jovens que
moram também nos
bairros Poiares, Gaivotas
e Jardim Jaqueira, e outro
no Cidade Jardim/Canta
Galo, que recebe atletas
do Jardim Terralão,
Martim de Sá, Sumaré e
Ipiranga.As aulas
acontecem nas segundas e
sextas-feiras, das 8h às
11h e quartas-feiras, das
14h às 17h, na Praça dos
Tamoios, no bairro Cidade
Jardim. Já o Futebol de
Campo ocorre às quartas-
feiras, das 8h às 11h, no
campo da Fazenda

Disparada, no Canta Galo.
O Futsal é realizado todas
as terças e quintas-feiras,
das 8h às 12h, na quadra
esportiva do Tinga.O
projeto “Craque
só de Bola” é
 realizado pelo Governo
Municipal, por meio da
secretaria de Esportes,
com o Fundo de Incentivo
ao Desporto Amador
(FIDA).As inscrições
podem ser realizadas na
Secretaria de Esportes e
Recreação. Mais
informações pelo
telefone (12) 3888-1086.

Projeto “Craque só de
Bola” atende jovens de

Caraguá

O “Diagnóstico
socioambiental e
Sanitário dos bairros do
Porto Novo, Morro do
Algodão e Barranco
Alto”, realizado pelo
Instituto Supereco com
financiamento do
Fehidro, conquistou
importantes resultados
ambientais e humanos em
quase dois anos de
realização. Essas
informações e as
iniciativas mais atuais para
a recuperação do
Juqueriquerê farão parte
do evento de
encerramento do projeto
em parceria com o
Comitê de Bacias do
Litoral Norte, que
aconteceu no dia 29 de
agosto, no CIEF Maria
Aparecida Ujio no bairro
do Porto Novo.A
programação contou com
a participação de
representantes da
CETESB, da Sabesp,
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, entre
outros, além dos
membros da comunidade
envolvidos com a criação
da Rede do Juqueriquerê,
lançada em 2008 no
âmbito do projeto Água
de Beber, do Instituto
Supereco. Atividades
multimeios, como
oficinas e dinâmicas de
s e n s i b i l i z a ç ã o ,
 também farão
parte do evento. “O
objetivo é o
compartilhamento de
saberes mais do que a
mera transmissão de
resultados do projeto,
com a educação ambiental
como carro-chefe do
processo para
transformações mais
aprofundadas”, expressa
Andrea Bossi, educadora
da ONG.Entre os
principais efeitos do
projeto, estão a
constatação de que a

qualidade da água do rio
manteve-se razoável entre
o verão e o inverno de
2010, a potencial
continuidade na análise
sistemática do rio pela
CETESB, e da associação
possível entre problemas
de saúde e os alagamentos
advindos da
impermeabilização do
solo, entre outros
resultados. Por esse
motivo, o evento de 29 de
agosto visou a construção
coletiva de uma agenda
comum entre os atores
presentes, em que suas
contribuições orientem
as soluções para
problemáticas como as
enchentes e
a l a g a m e n t o s . O
D i a g n ó s t i c o
socioambiental teve
início em novembro de
2009 e visou a análise do
real impacto nas águas
proveniente das
edificações localizadas
em Áreas de Preservação
Permanente (APP) do Rio
Juqueriquerê. Além de
dados sobre a qualidade da
água do rio, buscou-se
um levantamento da
situação socioambiental e
sanitária dos bairros do
Porto Novo, Morro do
Algodão e Barranco Alto,
região sul de
Caraguatatuba, SP.Um
questionário estruturado
especificamente para o
Diagnóstico foi aplicado,
junto a 892 entrevistados,
responsáveis por cada
uma das edificações,
entre residências, marinas
e comércio. Além disso,
a CETESB realizou uma
campanha de análise de
água em 08 pontos do
curso do
Juqueriquerê.”Entre os
resultados, apurou-se que
apesar da maior parte das
edificações ainda não
estão conectadas à rede
pública de coleta de

esgoto, esse quadro está
mudando com a
ampliação da rede
coletora de esgoto. Por
isso, os casos que
merecem maior atenção
estão os efluentes
domésticos destinados a
sumidouros, fossas
negras, valões ou
diretamente ao corpo
d’água”, coloca Andréa.A
voz das comunidades
também perpassa o
documento final do
Diagnóstico, que por ser
s ó c i o - p a r t i c i p a t i v o
incorpora a visão da
população sobre o futuro
do manancial. “Lamento
muito o estado do rio
hoje, quando ainda era
limpo usávamos o
Juqueriquerê para tomar
banho, navegar e reunir as
pessoas”, contou Pedrina
Miguel dos Santos, do
bairro Barranco Alto.Dos
parâmetros analisados, o
que apresentou
desconformidade foram
os resultados encontrados
para coliformes,
m i c r o o r g a n i s m o s
presentes nas fezes de
alguns animais e seres
humanos. Segundo
relatório da CETESB, os
resultados coincidem
com “áreas de maior
ocupação e com baixo
índice de coleta pública
de esgotos”.
Criações ambientais –
durante as
atividades multimeios
planejadas para o evento,
serão realizadas duas
oficinas específicas de
produção coletiva de
Ecobags a partir de
camisetas, e de desenhos
das crianças sobre “o que
eu quero fazer pelo
Juqueriquerê”. Os
artesãos e costureiras da
região sul de
Caraguatatuba apoiarão a
fabricação artesanal das
ecobags.

Iniciativas em prol do
Juqueriquerê marcam

evento de encerramento
do diagnóstico

socioambiental do rio

A Secretaria de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento de
Ubatuba (Smapa) realizou
na última terça-feira, 23,
mais um curso de hortas
suspensas. O curso
contou com a
participação de 34
pessoas, e devido à grande
procura deverá acontecer
novamente no final de
setembro ou começou de
outubro. Durante o curso,
Elisangela Rocha,
tecnóloga de alimentos
da Smapa, também
proferiu uma palestra
sobre aproveitamentos da
banana. O curso foi
ministrado pelos
funcionários da
Secretaria de Agricultura,
Jefferson Lemes de
Castilho, gerente de
abastecimento e
Aparecido Cardoso,
gerente de agricultura. De
acordo com a Smapa, o

principal objetivo desses
cursos é incentivar a
a l i m e n t a ç ã o
s a u d á v e l . H o r t a s
suspensas O projeto de
hortas suspensas foi
desenvolvido pela Smapa
em 2005 e desde então já
capacitou mais cerca de
1.200 pessoas. Os
participantes do curso
aprendem técnicas de
adubação, irrigação,
compostagem orgânica,
além de aulas sobre
sementes, produção de
mudas, informações
nutricionais, qualidade
dos alimentos, interação
com o meio ambiente e a
prática de se plantar
mudas diversas em
garrafas pet, caixinhas de
produtos longa-vida e
outros materiais que
podem ser
reaproveitados.Dentro de
recipientes como a
garrafa pet, é possível

cultivar as mais diversas
ervas aromáticas e
medicinais, além de
hortaliças, como: alface,
rúcula, tomate, pimentão,
almeirão, espinafre,
chicória, pepino e outros.
Para isso, é preciso
apenas uma pequena área
onde bata sol em algum
período do dia e um
pouco de disposição para
cuidar das plantas.
Outros cursos
Além do curso de hortas
suspensas os
funcionários da Smapa
também já ministraram
cursos sobre
reaproveitamento de
alimentos, alimentação
saudável, hortas passo a
passo, Plantando na
Escola, minhocultura
urbana, compostagem,
adubação verde,
recuperação de solos
degradados e alimentos
orgânicos.

Secretaria de Agricultura
promove cursos

voltados para
alimentação saudável Serão contratados 30

guarda-vidas temporários
que atuarão em praias com
grande índice de
ocorrências de
afogamento.A partir de 1º
de setembro, o 17º
Grupamento de
Bombeiros – Salvamar
Paulista, em Ubatuba,
abrirá inscrições para o
curso de guarda-vidas
temporário 2011/2012.
Serão contratados 30
guarda-vidas temporários,
numa parceria entre a
Prefeitura de Ubatuba e
Petrobrás. Os guarda-
vidas contratados serão
divididos em duas turmas,
sendo que a primeira irá
trabalhar de 29 de
novembro de 2011 a 26 de
fevereiro de 2012 de e a
segunda de 26 de
dezembro de 2011 a 24 de
março de 2012. Os
guarda-vidas irão atuar
nas seguintes praias:
Itamambuca, Praia
Vermelha do Norte,
Perequê-Açu, Tenório,
Praia Grande, Toninhas e
Maranduba, praias com
grande índice de
ocorrências de
afogamento.Experiências
Rafael Soares Flausino irá
tentar o cargo de guarda-
vidas temporários pela
13ª vez. Ele, que já
trabalhou na temporada
de 1999 e 2000 a 2010

diz que a profissão,
mesmo que temporária, é
muito gratificante. “Poder
salvar uma vida não tem
preço nesse mundo. Com
certeza, nessa próxima
seleção estarei lá
tentando uma vaga”,
adiantou. Já a surfista
Paula Cristina Cipriano
foi guarda-vida
temporário na temporada
passada. “Me identifiquei
muito com a profissão,
mesmo temporária. Já
quis tentar antes, mas não
pude porque meu filho era
pequeno e não tinha com
quem deixá-lo, mas agora
tentarei novamente”,
afirmou Paula. Para se
inscrever As inscrições
poderão ser feitas até o
dia 2 de outubro, no Posto
de Bombeiros, no
Perequê-Açu. Os
critérios para a inscrição
são: ser maior de 18 anos;
ambos os sexos; se
masculino, estar quite
com as obrigações de
alistamento; não ter
antecedentes criminais
de natureza dolosa; ter
completado no mínimo o
ensino fundamental; ter
boas condições físicas e
de saúde comprovado
através de atestado
médico (deverá
apresentar no ato da
inscrição). No ato da
inscrição os interessados

deverão apresentar: para
portadores de diploma de
curso de guarda-vidas
temporário: RG, CPF,
carteira de trabalho e
cópia do certificado de
conclusão do curso; para
os demais RG, CPF e
carteira de trabalho; para
todos: atestado médico.
Seleção, curso e vagas
No dia 3 de outubro
haverá a seleção dos
candidatos ao cargo de
guarda-vidas temporários,
com corrida de 1.700
metros na areia em até 8
minutos para homens e 9
minutos para mulheres
(eliminatório) e 500
metros no mar
 em até 12 minutos
( c l a s s i f i c a t ó r i o ) .
O curso ocorrerá de 17
de outubro a 7 de
novembro, das 8 às 14h.
No conteúdo estão
previstas matérias de
suporte básico da vida,
pronto socorrismo,
prática de salvamento
a q u á t i c o ,
condicionamento físico,
prevenção de
a f o g a m e n t o s ,
telecomunicações entre
outros.Local para a
inscrição Rua Guanabara,
18, Perequê-Açu, no
Posto de Bombeiros do
Perequê-Açu. Mais
informações pelo
telefone (12) 3832-0411.

Inscrições para guarda
vidas temporários em
Ubatuba poderão ser

feitas a partir de
setembro

Com o objetivo de
facilitar o acesso para os
turistas que chegam em
Ubatuba, a prefeitura
decidiu mudar o endereço
do Centro de
Informações Turísticas
(CIT), que até a última
semana funcionava na
Avenida Iperoig.
Funcionários da
Secretaria de Obras já
iniciaram o processo de
demolição do prédio, que
terá grande parte de seu
material reutilizado na
construção do novo CIT,
que será na Praça Cícero
Gomes, na principal
entrada para o centro da
cidade.Um outro motivo
que justifica a mudança é

o fato de que o prédio
onde até então funcionava
o CIT impedia a visão da
praia para quem chegava
na cidade e ultimamente
vinha sendo ponto de
moradores de rua e
usuários de droga durante
a noite. Além disso, no
local será construída uma
praça onde haverá um
monumento em
homenagem a um fato
histórico de Ubatuba.
“Estamos realizando mais
uma mudança que
certamente será muito
benéfica para todos, neste
caso principalmente para
os turistas que nos
visitam, já que o lugar
onde o CIT passará

funcionar será mais
estratégico para se pedir
informações ao chegar na
cidade. Vale lembrar que
no espaço onde o CIT
funcionava construiremos
uma praça em
homenagem a uma data
histórica muito
importante para Ubatuba”,
informou o prefeito de
Ubatuba.O Centro de
Informações Turísticas é
um local apropriado para
receber os turistas que
buscam todo o tipo de
informação sobre a
cidade, como localização
de ruas e praias, opções
de passeios, mapas,
folders, telefones úteis,
entre outros.

Centro de Informações
Turísticas de Ubatuba passará a
funcionar na entrada da cidade

A 4ª Semana da Canção
Brasileira, sob curadoria
da cantora Suzana Salles,
vem mais uma vez
cumprir o seu papel de
discutir a canção popular
na estância turística, e
agora também
Patrimônio Histórico
Nacional, a cidade de
São Luiz do Paraitinga.A
canção brasileira mais
uma vez ganha grande
destaque durante a
realização da 4ª Semana
da Canção Brasileira,
que acontece entre os
dias 12 e 18 de
setembro, na estância
turística e Patrimônio
Histórico Nacional, a
cidade de São Luiz do
Paraitinga. Em sua quarta
edição, o núcleo de
formação potencializa
sua programação
oferecendo inúmeras
oficinas para alunos e
professores da rede
pública da cidade, para o
público participante e já
cativo do evento, além
de shows em vários
espaços da cidade, com
atrações que vão dos
c o n s a g r a d o s
Dominguinhos, Leci
Brandão e Geraldo
Azevedo, até novos
talentos como Tulipa
Ruiz, Kiko Dinucci e
Romulo Fróes, sem
esquecer o público
infantil, com shows de
Hélio Ziskind e Banda
Mirim. O evento é uma
realização do Ministério

da Cultura, da cidade de
São Luiz do Paraitinga,
apoio da Secretaria de
Estado da Cultura de São
Paulo e patrocínio da
Sabesp e Cesp através da
Lei Federal de Incentivo
à Cultura.Entre as
oficinas que o público
em geral terá acesso,
estão assuntos
fundamentais do
cancioneiro brasileiro
como o grande encontro
entre João Gilberto e
Tom Jobim, a obra de
Edu Lobo e o canto
incomparável da divina
Elizeth Cardoso, todas
elas ministradas por
Zuza Homem de Mello.
Também durante os dias
da semana, o mestre em
musicologia e
doutorando em criação
musical pela ECA-USP,
cantor e compositor
Sérgio Molina vai
abordar temas e
analisar aspectos
das obras de
Villa-Lobos, Chico
Buarque, Milton
Nascimento, Gal Costa e
da Vanguarda
Paulista. Este ano,
 além de palestras, o
público vai se
deleitar com
e x c e l e n t e s
documentários em
quatro exibições no
charmoso mercado da
cidade, com
comentários de Sérgio
Molina e debate do
público após a sessão.

Na programação,
Daquele Instante em
Diante, que focaliza com
maestria a obra de Itamar
Assumpção.A Semana da
Canção Brasileira torna-
se cada vez mais
fundamental para a
programação fixa da
cidade. O ano de 2010
foi marcado por incrível
chuva que deixou a
cidade submersa e seu
patrimônio material
ameaçado. E foi
justamente aí que
apareceu com mais
força a grande
importância de seu
tesouro imaterial, nas
palavras da curadora do
evento, a cantora Suzana
Salles. “A cultura
peculiar e criativa,
c e l e b r a d a
incansavelmente ao
longo dos últimos anos,
virou moeda forte na
reconstrução da cidade.
Nesse cenário, é
relevante lembrar que a
Semana da Canção
Brasileira é antes de
tudo uma reflexão sobre
o maior patrimônio
imaterial do país, nossa
canção popular”,
completa Suzana. A
edição do evento, este
ano, será também uma
vitória para o povo local,
que merece celebrar
junto com o imenso
público que deverá
comparecer durante a tão
esperada 4ª Semana da
Canção Brasileira.

4ª Semana da Canção
Brasileira em São Luiz

do Paraitinga

A Unitau promoverá de 29 de
agosto a 2 de setembro a 24ª
Semana Pedagógica do
curso de Biologia, com o
tema “Sustentabilidade. A
abertura oficial será no dia 29,
a partir das 19h, no anfiteatro
do departamento de Ciências
Biológicas, no Campus Bom
Conselho.Na ocasião, os
alunos terão a oportunidade
de participar de minicursos,
palestras e discussões a
respeito do tema nos
períodos da manhã, tarde e
noite. Assuntos atuais como
conservação de tartarugas
marinhas, a água e o lixo,

mudanças climáticas e seus
efeitos no oceano, serão
tratados por profissionais
com experiência na
área de biologia.A
chefe do Departamento de
Ciências Biológicas,
Profa. Dra Célia
Regina Gonçalves e Silva,
explica que o evento irá
acrescentar um
conhecimento considerável
ao aluno participante. “Os
alunos terão contato com
biólogos que atuam em
diversas áreas e conhecerão
um pouco mais sobre
temasimportantes do

cotidiano, como poluição,
reciclagem e as várias áreas
que o biólogo pode atuar”,
afirma a professora, que é
apoiada pelo aluno Vitor
Junho, que pertence à
comissão organizadora do
evento. “É importante
que o aluno participe de
eventos como este para se
ter conhecimento das
diversas áreas da biologia,
contato com colegas já
formados, profissionais
conceituados. O aluno que
souber aproveitar essas
oportunidades só tem a
ganhar”, concluiu.

Unitau realiza 24ª
Semana pedagógica de

Biologia


