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A natureza de Campos do
Jordão é deslumbrante e
convidativa a prática de
diversas modalidades de
esportes, que podem ir de
uma simples caminhada
por trilhas até a escalada
da formação rochosa da
Pedra do Baú.Preparamos
um guia para você
conhecer um pouco mais
das atividades mais
procuradas em Campos do
Jordão para que sua
viagem traga grandes
lembranças e fortes
emoções.Arborismo: Uma
das tradicionais de
ecoturismo e a primeira
para que visa desbravar
esse universo, o
arborismo consiste em
andar próxima a copa das
árvores, por meio de
cadeirinhas, pontes
indianas, de tocos entre
outras. Na cidade há
vários locais com
percursos que vão de
alguns minutos até duas
horas. Durante o percurso
é possível ver a fauna e
flora que se encontram
sobre a copa das árvores,
além de vivenciar uma das
sensações de andar a
alguns metros do
chão .Cicl i smo:  Para
quem gosta de dar umas

boas pedaladas, Campos
do Jordão possui cenários
ideais para quem gosta de
enfrentar diferentes
terrenos atrás de uma boa
paisagem ou apenas um
passeio pelas estradas da
cidade. Os percursos de
longas distâncias são
necessários o
acompanhamento de
guias que conheçam as
trilhas, além de usar e
levar equipamentos
necessários para a sua
segurança.Caminhada: Uma
atividade que vale a pena
aproveitar em Campos do
Jordão para fazer é uma
boa caminhada,
principalmente com os
primeiros raios da manhã
para sentir o ar fresco da
manhã e contemplar as
belezas locais, mas para
quem gosta de uma boa
dose de aventura, há
trilhas monitoradas que
valem a pena percorrer
para visualizar
verdadeiros cenários de
r a r a
beleza.Quadriciclo: Outra
atividade que vale a pena
curtir na cidade são os
passeios de quadriciclos,
que saem do centro da Vila
Capivari e, levam os
aventureiros para pontos

onde a adrenalina e um
pouco de coragem
levantam a poeira das
estradas e trilhas,
aumentando os
batimentos cardíacos. O
percurso conta com
acompanhamento de
guias que indicaram quais
os cuidados que se devem
tomar durante os
trajetos.Off-Road: Quem
quiser aventura maior,
pode também se aventurar
em off-road que
percorrem locais nas
proximidades de Campos
do Jordão, passando por
cidades do sul de minas,
por percursos que poucos
acessam e conhecendo
locais e pessoas que
fazem o passeio ainda
m a i s
impressionante.Rapel/
E s c a l a d a :  D u a s
atividades que levam os
aventureiros a tirarem o
pé do chão e
contemplarem toda a
adrenalina tanto na hora
de subir, quanto para
descer desbravando pelo
percursos matas
semivirgens, avistando
verdadeiros cenários de
rara beleza e colocando a
prova os batimentos
cardíacos.

Campos do Jordão une
esportes e aventura

Fechando a programação
do Natal Encantado e
dando as boas vindas para
2012, a Banda
j o r d a n e n s e  M r
Jingle sobe ao palco da
Concha Acústica,
trazendo o melhor do
pop-soul black, groove, no
dia 31/12, a partir das 20h
30.Após a contagem
regressiva e shows
pirotécnicos a banda,
formada por Juninho (voz
e violão), Tom Frequete
(bateria), Daniel Smille
(guitarra), Fre Carey
(baixo) e Thiago-Pikachu
(teclado e sintetizadores),
volta ao palco provando
por é um dos grandes
nomes da noite de

Campos do Jordão e
região.Com sete anos de
carreira, Mr. Jingle possui
já um DVD, gravado em
2005 no auditório do Mix
Musical Hall (EMT), em
São Paulo e
atualmente vem
trabalhando o seu
primeiro cd
“Fôlego”, que traz além de
composições próprias,
releituras de canções
como Gita
(Raul Seixas). Esse
trabalho foi gravado em
2008, no estúdio do grupo
Jota Quest, em Belo
Horizonte, contando com
a produção de Thales
Roberto, que além de
músico traz em seu

currículo indicação ao
Grammy Latino.Mr.
Jingle já dividiu o palco
com nomes como
D’Black, Wanessa
Camargo, Fresno, Jorge e
Mateus; foi um dos
finalistas do programa
Astro (SBT) em agosto de
2008 e no ano anterior
tocou ao vivo a trilha
sonora da peça
“Holocausto”, de Arie
Yaari, que representou o
Brasil no 13º Festival do
Teatro Mindelo, Cabo
Verde (África).Show
do Mr. Jingle tem entrada
franca e classificação
etária Livre. Informações
pelo telefone (12) 3663-
1098.

Mr. Jingle é atração do
Reveillon da cidadePara agitar a programação

de Fim de Ano de Campos
do Jordão, a Cia
Filarmônica traz para o
palco do Teatro Grande
Hotel os espetáculos
Beatles Segundo Cia
Filarmônica e Cinema
Segundo Cia.
Filarmônica.Na quinta-
feira, 29/12, o público irá
reviver os clássicos da
primeira “boy band”
mundial, Beatles, que traz
no vocal Daniel Mallozzi
acompanhado de Osmar
Murad (baixo elétrico),
Bibo Bueno (guitarra),
Turcão (violão), Jica
(percussão), Gel
Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
além de um quarteto de
cordas formado por Dan
Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo), que vem
das principais orquestras
de São Paulo.O
espetáculo traz em seu
repertório consagradas e
as não tão executadas
canções, seguindo o
intuito de encantar e
surpreender o público,
que já somam mais de
300 mil pessoas em oito
anos de apresentação pelo
Brasil.Entre as canções
que embalarão a plateia
estão A Hard Day’s Night,
And I Love Her, Can’t By
Me Love, Day Tripper,
Don’t Let  Me  Down,
Eleanor Rigby, Goldem 
Slumbers, Help, Here
Comes the Sun, Hey Jude,
I Wanna Hold Your Hand,
In My Life, Let It Be, She
Loves You, Something,
Strawberry Fields
Forever, The Long and
Winding Road, Twist And
Shout, Yellow Submarine
e YesterdayUma das

surpresas do espetáculo
fica por conta da dupla de
atores e cantores Jica Y
Turcão que atacam de
“roadies”, que se
utilizando artefatos
cênicos como o gerador
de caracteres e a bolinha
dançante levam a plateia a
cantar Yesterday, porém, a
maior intervenção da
dupla fica por conta do
Bolero de Rosecleir, uma
versão para o Bolero de
Ravel escrita para um
despertador e duas
vozes.Já na seta-feira, 30/
12, a Cia Filarmônica leva
o público para uma viagem
pela memória da
cinematografia mundial
através das inesquecíveis
trilhas sonoras O público
que passeará por filmes
como Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher,
Golpe de Mestre, Hair,
Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de
suspense (Psicose,
Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Cinema Segundo
Cia Filarmônica, os
músicos outrora também
agem como atores e
dançarinos, que contam,
mais uma vez, com a
irreverência da dupla Jica
Y Turcão que dão um
toque de humor ao
espetáculo que é
completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão
as dos filmes A Ponte do
Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na
chuva, Casablanca, O
Mágico de Oz, A noviça
rebelde, E o vento levou,
Moon River, Em algum

lugar do passado, A
primeira noite de um
homem, Butch Cassid and
Sandance Kid, Uma
mulher para dois e Diários
de motocicleta.Cinema  e
Beatles Segundo Cia
Filarmônica são criação,
produção e direção geral
de Marcos Fentanes, com
realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90,
seguindo a tradição
buscou unir num mesmo
palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse
toda a representatividade
dos filmes que marcaram
a história do cinema
n a c i o n a l . N e s t a
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi
(voz), Osmar Murad
(baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
Dan Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo).As
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia
F i l a r m ô n i c a
acontecem sempre às
21h, com ingressos a R$
50,00 (meia) e
 R$ 50,00 (doadores de 1
kg de alimento não
perecível). Informações
pelos telefones (12)
3 6 6 8 - 6 0 0 0 .
Teatro Grande Hotel fica
na Av. Frei Orestes
Girardi, 3549 – Vila
Capivari

Cia Filarmônica se
apresenta no Fim de Ano
em Campos do Jordão

O projeto de Educação
Ambiental, da Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura,
encerrou o ano com saldo
positivo. Criado em abril
de 2009 vem cada vez
mais alcançando bons
resultados. Em 2011
foram feitos muitos
atendimentos na unidade
do projeto com as
crianças da creche
Ildefonso, alunos do
curso técnico em Meio
Ambiente da escola Dr.
João Romeiro, visitas
técnicas nas escolas da
Rede Municipal e também
a equipe participou de
vários eventos como:
Ação Comunidade,
promovido pela empresa
Gerdau, Estação
Ecológica 2011, da
empresa Biomas Naturais
realizada no Pólo
Educacional Anhanguera,
Dia das Crianças -
realizado pela Secretaria
de Esportes no centro
esportivo “João do Pulo”

e no “Zito”,  entre outros.
Com essas atividades
mais de cinco mil pessoas
foram atendidas no
decorrer do ano.Também
foi desenvolvido o curso
“Ecologistas do Futuro”,
que atendeu 25 crianças.
Estas puderam conhecer
um pouco mais sobre os
cuidados com o meio
ambiente, reutilização de
materiais e cultivo de
horta.”Acreditamos que
essas crianças
 levarão para suas vidas
este aprendizado e
poderão compartilhar o
c o n h e c i m e n t o
 adquirido com suas
famílias e demais pessoas
de seu convívio.
Agradecemos a todos os
parceiros que
estiveram juntos conosco
em 2011 e que
contribuíram para que
a l c a n ç á s s e m o s
esse saldo positivo.
Esperamos continuar
contando com a
participação desses
amigos”, comenta a

gestora da Casa Verde,
Adriana Nogueira.Adriana
salienta que é com muita
alegria e satisfação que a
equipe encerra o ano e
estão com vários projetos
e trabalhos para iniciar
2012 com muitas
atividades.As metas para o
próximo ano são:
fortalecer e ampliar as
parcerias, expandir o
curso “Ecologistas do
Futuro”, fortalecer o
envolvimento da
comunidade nas ações da
“Casa Verde”, promover
mais palestras e oficinas
aos professores, alunos e
ao público em geral,
elaborar e produzir
material didático
referente ao meio
ambiente e promover
eventos que fomentem
posturas éticas frente às
questões ambientais.O
projeto de Educação
Ambiental “Casa Verde”
fica na rua Guilherme
Nicoletti, 965, na Vila São
Benedito, em Moreira
César.

“Casa Verde” encerra o ano
com saldo positivo

Os servidores públicos
municipais de
Pindamonhangaba, Campos
do Jordão, Lagoinha, São
Luis do Paraitinga, Cunha e
Redenção da Serra podem
contar com um sindicato. Este
existe desde 1992, sendo
que, a partir de 1994, Daniel
Ramos assumiu a presidência,
sempre em busca
d e  i n ú m e r a s
melhorias.Ramos nasceu na
Fazenda Sapucaia, mudou-
se para Cruz Pequena,
onde começou a estudar na
E.E. Álvaro Madureira. Saiu
de casa  aos nove anos de
idade e começou a trabalhar
como “amarrador” de vaca.
Ele possui vasta experiência
em diversas áreas, passou
por vários cargos.”Fiquei
contente com o
reenquadramento e com o
reajuste para todos

os servidores, porque se
formos considerar o aumento
real do ano foi de 14,41%.
Sabemos que neste
reenquadramento muitos
ficaram de fora, mas tenho
certeza que serão
valorizados na próxima
etapa”,  comenta Ramos.O
presidente do Sindicato dos
Servidores diz que vai lutar
pelo Plano de Carreira para
mudar a situação dos
servidores que estão sempre
 empenhados e se
aprimorando, fazendo cursos
de qualificação.
Ele parabeniza pelo o Plano
de Carreira dos
p r o f e s s o r e s .  R a m o s
conversou com o prefeito
João Ribeiro, que explicou
que, para fazer o
reequadramento, a Prefeitura
fez pesquisa de mercado e
disse que o sindicato estar

junto com a Prefeitura é algo
importante, pois com isso é
possível fazer com que os
servidores compreendam
como é feito este
trabalho.”Em 2006, teve o
reenquadramento dos
servidores que
ganhavam menos,
no segundo ano foi dada a
inflação e estamos
caminhando. Isto
representa uma conquista
para nós. Outra coisa
interessante foi a
Prefeitura fornecer cesta
básica a todos os servidores,
s e m
discriminação, parabenizo o
prefeito. Desejo um feliz natal
a todos e um 2012
com muitas conquistas, entre
elas vamos lutar pela
construção de um espaço de
lazer para os servidores, já
temos a área”, finaliza Ramos

Presidente do Sindicato
dos Servidores fala

sobre conta conquistas

A conquista da casa
própria é algo esperado
por inúmeros brasileiros.
Na manhã de quinta-feira
(22) a Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
Caixa Econômica Federal
realizaram o sonho de
580 famílias. Estes
contemplados pegaram as
chaves da casa própria,
sendo estas construídas
no Loteamento Liberade,
fase III.Participaram da
solenidade de entrega o
prefeito João Ribeiro, o
superintendente da Caixa
Econômica Federal no
Vale do Paraíba, Júlio
César Volpp Sierra, a
vice-prefeita e secretária
de Relações
Institucionais Myriam
Alckmin, o subprefeito de
Moreira César, Carlinhos
Casé, secretários e
diretores da Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
vereadores Dona Geni,
Dr. Isael, Jair Roma e
José Carlos Gomes “Cal”,
entre outras
autoridades.Sierra conta
que os próximos
programas do “Minha
Casa, Minha Vida” terão
no máximo 300 casas e
esta experiência com
580unidades foi algo
gratificante e de muito
sucesso, uma vitória para
o município, construtora
e Caixa.Casé comenta que
é uma grande satisfação
receber as novas famílias
no Distrito e que a
subprefeitura está de
portas abertas para
atender a todos, que não
há necessidade destas

famílias irem a sede da
Prefeitura para fazer
pedidos, pois podem ser
feitos em
Moreira.Myriam afirma
que este dia foi muito
especial para todos e
encerrou-se o ano com
chave de ouro, ela desejou
felicidades a todos.”Esse
dia é muito importante
para mim também, é o
sonho de 580 famílias que
está sendo realizado.
Agradeço a presença de
todos os vereadores,
secretários, diretores,
assessores e
funcionários, porque
todos tiveram uma
contribuição para que
hoje pudéssemos fazer a
alegria de tantas pessoas.
Agradeço a parceria com
a Caixa Econômica
Federal e estamos
trabalhando para que
novos empreendimentos
sejam feitos na cidade
para atendermos a
demanda habitacional”,
enfatizou o prefeito João
Ribe i ro . ”Fel ic idade
resumida em lágrimas”
As emoções se
misturaram na manhã de
quinta-feira (22). Muitos
não conseguiram conter
as lágrimas de felicidade,
como foi o caso de
Francisco Donizete
Miranda, 46 anos. Ele foi
o primeiro a receber as
chaves do novo lar.”Estou
casado há 17 anos, ganhar
uma casa é ganhar o
mundo inteiro, estou
muito feliz, mas muito
feliz mesmo. Arrumei
caminhão para mudar

ainda hoje. Isso
representa que os
políticos estão
trabalhando. A gente
cobra porque vota e
vamos falar a verdade 580
casas em
Pindamonhangaba é algo
para muitas cidades se
invejarem”, destaca
Miranda.A vendedora
Márcia Aparecida
Monteiro diz que receber
as chaves foi uma emoção
forte, pois entrar em algo
que é seu é ter liberdade
em todos os sentidos.
Casas adaptadas  Os
deficientes físicos foram
contemplados com casas
adaptadas, isto demonstra
a preocupação de
Pindamonhangaba em
relação a estas pessoas,
que muitas vezes passam
por dificuldades.Luiz
Carlos de Souza irá morar
com a mãe, Maria Vitalina
de Souza, que é
cadeirante. Ele afirma que
a mãe esperava por uma
casa há nove anos e
garante que ela está feliz.
Antes eles moravam de
aluguel e de acordo com
Luiz ela irá pagar uma
prestação baixa por uma
casa boa, pois onde
moravam antes não era
muito bom, e agora em
casa adaptada será tudo
melhor para a mãe.”A casa
nova é motivo de
felicidade, vou mudar o
mais rápido possível, o
dinheiro que antes eu
pagava aluguel irei pagar
as contas. Resumo essa
conquista em felicidade”,
revela Maria.

Em Pinda entrega de
chaves no Liberdade

emociona muitas
famílias
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Miscelânea
Culinária

Macarrão tipo gravatinha com berinjela e manjericão
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão tipo gravatinha
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 berinjela média cortada em cubos
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de chá de água
½ xícara de chá de manjericão picado
Sal e pimenta do reino a gosto
150 gramas de lombo canadense cortado em cubos
Modo de preparar:
Prepare o macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma panela,
doure o alho no azeite quente. Junte a berinjela e refogue por 1 minuto. Adicione o
molho de tomate, a água e o manjericão. Tempere com sal e a pimenta e cozinhe por 5
minutos ou até encorpar levemente. Retire do fogo e misture o lombo. Escorra o
macarrão, passe para uma travessa, regue com o molho quente e sirva em seguida.

Curiosidades

O gargarejo

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma
diminuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O
objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos
agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é
conhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”,
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as
plantas voltam à sua posição normal.

Vinagre de maçã

A maravilhosa medicina popular vem se formando desde os tempos primitivos. Ela
adapta as condições do ambiente de vida, antiguíssimas leis da fisiologia e bioquímica
humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas
porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter
sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde a milhares
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados. Se o pedido era aceito, ela
lhe enviava outro cartão semelhante.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

 Humor
Fenômeno capilar

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do
Fenômeno! Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais,
você ganhará um corte igual ao do jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade,
por um preço super especial: R$ 5,00 por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Ouviu-se um homem dizendo para um amigo:
- Estou metido numa grande disputa de custódia... Minha mulher não me quer mais e a
minha mãe não me aceita de volta...

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30
anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre
eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Eu não gosto de crianças.
- Não tem problema, a gente evita!
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.

O governador Geraldo
Alckmin entregou nesta
quarta-feira, 21, em
cerimônia no Palácio dos
Bandeirantes, o cheque
simbólico no valor de R$
1 milhão para
consumidora de São
Vicente, ganhadora do
sorteio especial de Natal
da Nota Fiscal Paulista.
Na cerimônia, foram
entregues também os
prêmios para os
consumidores sorteados
com os prêmios de R$
120 mil e 80 mil.Na
extração especial de Natal
da Nota Fiscal Paulista
foram distribuídos, além
dos três prêmios
principais, mais 300
prêmios de R$ 1 mil, mil
prêmios de R$ 250, 15
mil de R$ 50, outros
76.303 de R$ 20 e
1.407.394 de R$ 10. Com
o resultado do 37º sorteio
do programa, em
dezembro, a Nota Fiscal
Paulista acumula 49,5
milhões de bilhetes
eletrônicos sorteados,
que correspondem à

distribuição de R$ 576,2
milhões em
prêmios.”Totalizamos até
agora, na Nota Fiscal
Paulista, R$ 4,8 bilhões
devolvidos aos
consumidores. Então, é
uma redução de carga
tributária importante, e
para o contribuinte, R$
4,8 bilhões devolvidos,
R$ 4,2 bilhões em
crédito e R$ 576 milhões
em prêmios. Nós temos
hoje 12 milhões de
usuários cadastrados”,
declarou Alckmin.O
próximo sorteio da Nota
Fiscal Paulista acontece
em janeiro. Para
participar, o consumidor
que pede a Nota Fiscal
Paulista deve se cadastrar
no site do programa
(www.nfp.fazenda.sp.gov.br)
e aderir ao regulamento.
As adesões até o dia 25 de
cada mês permitem a
participação já no mês
seguinte. Uma vez feito o
processo, não é preciso
repeti-lo - a participação
nos sorteios seguintes é
automática. Cada R$ 100

em compras dá direito a
um bilhete eletrônico
para concorrer.Prêmios
e créditos são livres de
Imposto de Renda A
Secretaria da Fazenda de
São Paulo esclarece que
os consumidores que
resgataram créditos ou
ganharam prêmios no
programa Nota Fiscal
Paulista não terão que
pagar imposto de renda
sobre os valores
recebidos. Os créditos
resgatados em
 dinheiro ou utilizados
para abatimento
 do IPVA são isentos. Já os
prêmios têm o
imposto de renda retido
na fonte, ou seja, os
valores recebidos pelos
c o n s u m i d o r e s
participantes do programa
são líquidos e não sofrem
nenhuma tributação
extra.Para conferir os
créditos no programa,
aderir ao sorteio ou obter
mais informações sobre a
Nota Fiscal Paulista, basta
acessar o site
www.nfp.fazenda.sp.gov.br.

Governador entrega prêmio especial
de R$ 1 milhão da Nota Fiscal

Paulista

A maior parte das 4.932
crianças e adolescentes
atualmente aptas a serem
adotadas encontra-se na
Região Sudeste, é da raça
parda e negra e possui
idade superior a sete anos.
É o que mostra o Cadastro
Nacional de Adoção,
mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)
desde abril de 2008. O
banco de dados evidencia
que nem sempre o perfil
de quem está à espera de
uma nova família se
encaixa ao exigido por
aqueles que têm interesse
em adotar. De acordo com
o último levantamento do
CNJ, do início deste mês,
a quantidade de
pretendentes permanece
quase cinco vezes maior
– chega a 27.183 o
número de pessoas
cadastradas.Os dados são
de 12 de dezembro. De
acordo com o
levantamento, a maior
parte das crianças e
adolescentes são pardas e
negras – somam 3.165 do
total de cadastrados.
Apesar disso, 91% dos
p r e t e n d e n t e s
manifestaram a
preferência por crianças
brancas. Indiferentes à
raça da criança ou
adolescente que
pretendem adotar, estão
34,25% do total de
cadastrados.A idade
também é um quesito
polêmico. Segundo o
levantamento, o número
de pretendentes
interessados em adotar
cai para menos de 1% em
relação às crianças com
mais de oito anos de

idade. A maioria dos
adotantes tem preferência
por crianças entre um e
dois anos de idade
(20,51%). Para esse
grupo específico, no
entanto, há apenas 56
c r i a n ç a s
d i s p o n í v e i s . I r m ã o s
Crianças e adolescentes
com irmãos representam
outro ponto de
dificuldade na hora da
adoção. Das crianças
cadastradas aptas à
adoção, 3.804 (77,13%)
têm irmãos, sendo 1.701
deles (34,49%) com
irmãos também inscritos
no Cadastro Nacional. De
acordo com o sistema,
entretanto, 22.346
(82,21%) dos
pretendentes recusam-se
a adotar irmãos. A maior
parte deseja apenas uma
criança – eles somam
22.523 ou 82,86% dos
c a d a s t r a d o s . A i n d a
segundo o Cadastro
Nacional de Adoção,
quase a metade das
crianças e adolescentes
disponíveis para adoção
reside na Região Sudeste
(2.343). Em seguida vêm
as regiões Sul (1.554),
Nordeste (557), Centro-
Oeste (367) e Norte
(111). São Paulo é o
Estado com o maior
número de cadastrados:
1.286 do total. Na
sequência estão o Rio
Grande do Sul (807),
Minas Gerais (579),
Paraná (539) e Rio de
Janeiro (338).É na Região
Sudeste, também, onde se
encontra a maior parte
dos pretendentes, com
13.312 pessoas

cadastradas. A Região Sul
está em segundo lugar,
com 10.200 pretendentes.
Depois vêm as regiões
Nordeste (1.563),
Centro-Oeste (1.560) e
Norte (548). A maioria
dos interessados também
mora em São Paulo
(7.291). Em segundo
lugar em quantidade de
pretendentes a adotar uma
criança ou adolescente
vem o Rio Grande do Sul
(4.262), o Paraná (3.852),
Minas Gerais (3.572) e
Santa Catarina (2.087),
r e s p e c t i v a m e n t e .
Cadastro O Cadastro
Nacional de Adoção foi
criado pelo CNJ para
reunir informações sobre
crianças e adolescentes
disponíveis para a adoção
em todo o Brasil, assim
como dados dos
pretendentes. Entre os
objetivos do Cadastro
está o de traçar o perfil
dos cadastrados,
proporcionar um raio-X
do sistema de adoção,
agilizar o procedimento
nos juizados e varas e,
dessa forma, possibilitar
a implantação de novas
políticas públicas na
área.Os dados de 12 de
dezembro revelam leve
crescimento na
quantidade de crianças e
adolescentes disponíveis,
assim também como de
pretendentes. O
levantamento anterior, de
10 de novembro, apontava
a existência 4.907
menores à espera da
reinserção em uma nova
família. Já os
pretendentes somavam
26.953

Maioria das crianças aptas
à adoção tem mais

de 7 anos

A vereadora Pollyana
Gama (PPS) fez um
retrospecto dos feitos de
2011, que ela classificou
como prestação de contas
do mandato, lembrando
acontecimentos e fatos
marcantes.Começando
por janeiro, Pollyana
destacou a parceria com o
reitor da Unitau
(Universidade de
Taubaté), José Rui
Camargo, que resultou na
antecipação da entrega de
diploma para os
professores da rede
municipal de ensino, o
que, segundo ela,
possibilitou o
adiantamento de adicional
de nível universitário. “Foi
um trabalho de parceria
com a universidade, que
possibilitou isso a mais
de 30 professores.”Ainda
em janeiro, ela lembrou a
reforma do ambulatório
pediátrico do Hospital
Universitário, que foi
possível com a verba
obtida junto ao deputado
Vitor Sapienza. “No total,
foi R$ 150 mil, o que
possibilitou a reforma,
atendendo aos padrões
exigidos pelos médicos e
pela comunidade, para que
se tenha ali um bom
atendimento.”Pollyana
contou que depois foi
sinalizada, também, uma
verba destinada à reforma
do ambulatório de
especialidades do
hospital e maternidade, no
montante de R$ 1,1
milhão, via deputado
estadual Luiz Carlos
Gondim.”Já está na fase de
o Hospital Universitário
apresentar as
documentações exigidas.
Resta então que o Estado
faça sua parte e libere, até
porque, nesse ponto, eu
tenho acompanhado, e o
hospital tem atendido a
todas as exigências em
termo de documentos.”A
vereadora recordou que,
em fevereiro, foi feita a
primeira reunião para
tratar da revisão salarial
dos funcionários públicos
da Prefeitura. “Tivemos o
plenário lotado,
praticamente 300
pessoas. Fizemos a
exposição das perdas
salariais dos funcionários
públicos, que foram
decorrentes da falta de
revisão em vários anos”,
contou.Em março,
segundo Pollyana, foi
realizada a primeira
manifestação pública na
praça Dom Epaminondas.

“Tudo isso na tentativa de
sensibilizar o Executivo,
para que tomasse uma
atitude e fizesse essa
revisão justa aos
f u n c i o n á r i o s ” ,
falou.Também em março,
foi iniciada a campanha de
conscientização sobre a
cardiopatia congênita, em
parceria com o Taubaté
Shopping. “Agora, em
dezembro, apresentamos
nesta Casa, a pedido da
Associação Pequenos
Corações, que tem sua
sede em São Paulo, um
projeto de lei que obriga
o teste do coraçãozinho”,
explicou.Pollyana contou
que, no final de março, foi
aprovado o reajuste
salarial dos servidores, e
fez uma ressalva: “Houve
aumento na referência do
servidor por conta da
criação de um banco de
horas. Desde então, as
horas extras são trocadas
por dias de serviço, e o
funcionário passou a ter
essas horas incorporadas
no salário.”Em abril,
como lembrou Pollyana,
foi feita uma manifestação
pública pelos
professores. “Seria a
segunda manifestação
pública, até porque,
quando foi votado esse
projeto que possibilitou o
aumento para os
funcionários públicos,
essa revisão não foi
incorporada os
professores.”Ela contou
que foi feita uma emenda,
na época, aprovada pelo
plenário. “Há recursos
para aplicação da revisão
total aos professores, mas
infelizmente o prefeito
vetou, e quando o veto
veio para esta Casa, não
pude contar com a
maioria que era preciso
para derrubar o veto.
Tentativas foram feitas.”A
parlamentar recordou a
denúncia em relação à CEI
(Comissão Especial de
Inquérito) das lousas
digitais. “Com isso,
conseguimos impedir a
continuidade do processo
da aquisição de lousas,
porque, realmente, o
custo que estava sendo
apresentado oneraria
bastante o município.”Ela
lembrou outras CEIs que
surgiram em maio, como
a da merenda escolar, a
dos “ovos de ouro” e a
instituição da Comissão
Processante, da qual foi
presidente e que contou
com Rodrigo Luis Silva
“Digão” e Rodson Lima

como relator e membro.
“Confesso que foram
momentos tensos, mas de
muito aprendizado.
Agradeço muito a Deus, à
família, ao povo, aos
colegas que acreditaram
na lisura do processo.”Ela
ressaltou a seriedade dos
trabalhos. “Os advogados
do prefeito tentaram, por
seis vezes, cancelar os
nossos trabalhos, e não
conseguiram, o que
mostrou que fomos
éticos o suficiente para
levar o projeto com muita
seriedade. Vencemos,
oito votos contra seis, só
não foi suficiente para
cassar o mandato do
prefeito, mas sinto que
saímos vitoriosos”,
considerou.Em junho, de
acordo com o retrospecto
feito pela vereadora,
aconteceu a revisão
salarial dos professores.
“Uma proposta do
Executivo de 13%,
ficando muito aquém do
que ele deveria realmente
fazer, que seria em torno
de 38%. Há dinheiro para
isso, o repasse do Fundeb
(Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e
Valorização dos
Profissionais da
Educação) tem sido feito
ano a ano, atualizados os
valores do custo aluno, e
pela lei do piso nacional
do professor, esse repasse
deve ser feito ao salário
do professor.”Ela citou
outros feitos como o
título de utilidade pública
para o Ibrapem (Instituto
Brasileiro de Apoio à
Pesquisa e Estudo da
Música); o 1º Fórum
Internacional de
Liberdade Religiosa; a
aprovação do projeto de
prevenção contra o
bullying; participação na
coalizão antidrogas;
apresentação do projeto
Ler para Desenvolver; os
100 anos de Anacleto
Rosas e a homenagem à
congada; encontro com o
deputado Davi Zaia e a
aprovação da Campanha
Limpa para 2012.Pollyana
ressaltou que ainda faltou
falar sobre os últimos três
meses do ano, mas
ressaltou que nesse
período, o Legislativo
tem se empenhado nos
estudos com relação à
renovação do contrato da
Sabesp com a Prefeitura.
“Em especial com a
questão do Plano
Diretor”, concluiu.

Pollyana faz
retrospectiva de

trabalhos da Câmara de
Taubaté
 em 2011


