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Jornal Regional

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

Miscelânea
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.

No dia 7, às 19 h, nas
dependências do Centro
Cultural Municipal, o
Programa Integrarte Artes da
prefeitura de Taubaté, através
do projeto Semeando Cores,
estará abrindo a exposição
“Reciclarte –
 Reciclando com Artes”. O
evento faz parte das
comemorações pela semana
do Meio Ambiente.
Durante a abertura da
exposição será realizado um
desfile de Modas com
roupas customizadas e
também roupas criadas com

materiais reciclados e
alternativos como jornais,
plásticos, etc. Todos os
trabalhos foram
confeccionados pelos alunos
das Escolas de Ensino
Fundamental de Tempo
Integral da rede municipal.A
exposição de Artes do
Programa Semeando Cores,
“Realidade Paralela”, é
composta por trabalhos
artísticos realizados com
materiais reciclados.A
Exposição estará aberta à
visitação de 07 a 15 de
junho, das 08 às 12h e das

14 às 18h. Pede-se a doação
de um agasalho para a
Campanha 2011.Para
visitação em
 grupos ou em outros
horários agendar no telefone
(12) 3635-5671.
Este evento é uma realização
d a
Prefeitura Municipal de
Taubaté, FUSSTA (Fundo
Social de Solidariedade de
Taubaté), SEDIS (Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social), SEED
(Secretária de Educação) e
Projeto “Integrate Artes”.

Projeto Integrarte da
Prefeitura apresenta

nova exposição voltada
para o Meio Ambiente Começou a tradicional

Festa do Divino de São
Luiz do Paraitinga, um
misto de religiosidade e
cultura, em que as missas
e apresentações
folclóricas se revezam,
tendo como
a c o m p a n h a m e n t o
comidas típicas e
brincadeiras infantis, que
tomarão conta da cidade
pelos próximos dez dias.
Moçambique, congada e
dança da fita são algumas
das atrações folclóricas
dessa festa que tem de
tudo um pouco, de grupos
musicais ao famoso

“afogado” – prato típico -
um cozido de carne feito
com mais de 20 bois,
servido ao povo
gratuitamente. Além de
popular na região a Festa
do Divido de São Luiz do
Paraitinga tem ganhado
espaço pelo país, e é tão
conhecida como o
carnaval da cidade. Por sua
popularidade e riqueza
cultural a festa e seus
mestres foram retratados
no projeto “Mestres
Navegantes” idealizado
pelo produtor Betão
Aguiar, e realizado com
apoio do Natura Musical.

“Mestres Navegantes”
registrou em vídeo, áudio,
textos e fotos o trabalho
dos mestres em suas
comunidades de origem,
nas cidades paulistas de
São Luiz do Paraitinga,
Catuçaba, Lagoinha,
Taubaté e Guaratinguetá,
tendo como principal
matéria prima a música.A
Festa do Divino de São
Luiz do Paraitinga
acontece até o próximo
dia 12 de junho. Veja a
programação completa no
site da cidade http://
www.saoluizdoparaitinga.
sp.gov.br/.

Festa do Divino Espírito
Santo em São Luiz do

Paraitinga

O Senac Taubaté
promove, de 6 a 10 de
junho, a Semana do Meio
Ambiente com uma
programação diferenciada
e desenvolvida pelos
alunos do curso Técnico
em Segurança do
Trabalho. A ação vai
discutir os impactos
ambientais e
conscientizar os
participantes sobre a
utilização racional dos
recursos naturais. Neste
ano, os alunos terão a
oportunidade de colocar
em prática os
c o n h e c i m e n t o s
adquiridos em sala de aula.
“Nas empresas, o
p r o f i s s i o n a l
técnico em segurança do
trabalho é um dos
responsáveis pela
programação da Semana

do Meio Ambiente. Por
isso, os alunos do Senac
terão a oportunidade de
desenvolver meios de
promover a educação
ambiental no
trabalhador”, acrescenta
Camila Siqueira,
coordenadora de Meio
Ambiente, Segurança e
Saúde no Trabalho da
unidade. Durante a semana
serão realizadas diversas
atividades como um
debate sobre
preenchimento correto do
Perfil Profissional
Psicográfico e o Painel
com discussões sobre os
aspectos ambientais
abordados no filme
Simpsons. O destaque da
programação fica com a
oficina de produção de
hortas suspensas, no dia
10 de junho, que visa

ensinar os participantes a
cultivar especiarias e
plantas em vasos
produzidos com garrafa
pet. A atividade também
vai discutir os benefícios
destes temperos caseiros
na prevenção de doenças.
Os interessados em
participar e obter mais
informações sobre o
evento podem
entrar em contato
 com o Senac
Taubaté pelo telefone
(12) 2125-6099.Serviço
Semana do Meio
Ambiente – Senac
 Taubaté Evento gratuito
Data: 6 a 10 de Junho
Endereço: Rua Nelson
Freire Campello, 202 –
Jardim Eulália. Telefone
(12) 2125-6099
Informações: no site
www.sp.senac.br/taubate.

Senac Taubaté promove
Semana do Meio

Ambiente

A Prefeitura de Taubaté
deu início às obras de
duplicação da Rua
Helvino de Moraes, no
trecho compreendido
entre a Avenida Santa
Luiza de Marilac e o túnel
do Jardim Ana Rosa. As
obras, que estão sendo
acompanhadas de perto
pelo prefeito Roberto
Peixoto, visam promover
novas melhorias no
sistema viário da
cidade.Segundo Peixoto,
a duplicação vai
proporcionar uma nova
ligação entre a Helvino de
Morais e a Avenida Dom

Duarte Leopoldo e Silva,
com a implantação de uma
rotatória, que dará maior
fluidez e segurança para o
tráfego no local. A Rua
Helvino de Morais é uma
das principais vias de
ligação da Vila São José
com o Jardim Ana Rosa,
região que vem
apresentando um grande
d e s e n v o l v i m e n t o ,
especialmente no setor
imobiliário.”Estamos
preparando a região para
acompanhar esse
processo de
desenvolvimento e, entre
as ações necessárias, está

a revitalização de seu
sistema viário”,
completou o
prefeito.Peixoto lembrou
que, recentemente, a
administração municipal
concluiu a duplicação da
Avenida Benedito Elias
de Souza, outra
importante via daquela
região. Esta via também
dá acesso ao SEDES –
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social,
obra que está em fase de
conclusão, com previsão
de inauguração para o
segundo semestre deste
ano.

Prefeitura de Taubaté
inicia duplicação da Rua

Helvino de Moraes

A Febraban (Federação
Brasileira dos Bancos),
emitiu nota onde orienta
a população a rejeitar as
cédulas que estiverem
manchadas de tinta. Isto
porque, boa parte dos
caixas eletrônicos está
equipada com um
dispositivo que mancha as
cédulas com tinta rosa
após a explosão do
terminal por ladrões de
banco.A federação
informa que as cédulas
manchadas estão sendo
tratadas da mesma forma

que as notas falsificadas.
A Febraban esclarece que
o dinheiro não perde seu
valor, mas diz em nota
publicada em seu site que
as pessoas podem se
recusar a receber o
dinheiro marcado. Os
bancos estão orientados a
reter as notas marcadas,
fazer a identificação do
seu portador e
encaminhar as cédulas
suspeitas para análise do
Banco central. A Febraban
e o Banco Central têm se
reunido constantemente

para adotar
procedimentos que
ajudem a coibir os roubos
a terminais e dificultar o
uso do produto roubado.
A Polícia Militar (PM)
comenta por meio de sua
assessoria, que “quem
mesmo de boa fé aceitar
uma nota manchada, ao
repassá-la pode ser
suspeito ou até mesmo
preso, até que se prove
sua inocência. Para estar
a salvo desse problema,
nunca aceite notas
manchadas”.

Comunicado alerta
população a não aceitar

notas manchadas
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Alunos com idade entre
11 e 16 anos (nascidos
entre 01 de junho de 1995
e 31 de agosto de
2000) das escolas
municipais da
cidade estão disputando
desde 16 de maio o
concurso Soletrando
Caraguá. Nos
 dias 7 e 8 de junho os
estudantes fazem as finais
por escola. O
representante de cada

instituição disputa a final
municipal, no dia 10 de
junho, na secretaria de
Educação. O objetivo do
projeto é estimular os
alunos a conhecer a língua
portuguesa, aprimorar a
ortografia e a expressão
oral.Ao todo são três
fases do concurso. A
primeira é disputada em
cada sala de aula. Na
segunda etapa, é
escolhido o representante

da escola. E, na última
fase do concurso,
concorrem os melhores
de cada unidade.O
campeão da etapa
municipal será o
representante da cidade na
disputa por uma
vaga na fase final do grupo
do estado de
São Paulo do concurso
Soletrando, do programa
Caldeirão do Huck, da
Rede Globo.

Alunos testam
conhecimentos na língua

portuguesa

No dia 19 de junho,
acontece a 6ª etapa do
Circuito de Maratonas
Aquáticas na praia Martin
de Sá. O circuito é
considerado o maior e o
mais tradicional do país.
A estimativa é que cerca
de mil atletas, com idades
entre seis e 80 anos,
participem da
competição. A etapa de
Caraguá será dividida em
três provas, média com 2

Km, longa com 4 Km, que
serão iniciadas às 9h, e
curta com 1 Km, que será
às 11h. Esta etapa conta
pontos para o ranking
anual. A prova de 4 Km é
a principal, pois os
competidores, homens e
mulheres, disputarão o
prêmio em dinheiro, no
valor da bolsa total, que é
de R$ 3 mil. Para
participar o interessado
deve enviar a inscrição e

o comprovante de
pagamento para o e-mail
harley@maratonaaquatica.com.br.
Mais informações da
inscrição no site
www.maratonaaquatica.com.br.A
6º etapa do Circuito de
Maratonas Aquáticas na
cidade de Caraguá é
organizada pela
Associação Aquática, em
parceria com o Governo
Municipal, por meio da
secretaria de Turismo. 

Caraguá recebe Circuito
de Maratonas Aquáticas

O projeto Agente Mirim
de Controle da Dengue,
uma parceria entre as
Secretarias municipais de
Educação e Saúde da
Prefeitura de Ubatuba foi
dividido este ano em três
etapas que visam envolver
e sensibilizar toda
comunidade onde as
escolas participantes
estão inseridas, além de
pais de alunos. Realizado
pelo Grupo de
Informação, Educação e
Comunicação do
Controle de Endemias, o
projeto, que está em seu
segundo ano, teve início
juntamente com o ano
letivo. O projeto já
atendeu até este mês as
escolas Maestro Pedro,
Padre Anchieta e Olga
Gil, num total de 526
alunos. A escola José
Simeão, no bairro do
Taquaral, será a próxima a

receber o Agente Mirim
de Controle da Dengue.
Para o coordenador do
Controle de Endemias,
Antenor Ricardo Benetti,
“crianças educadas e bem
informadas, serão no
futuro melhores cidadãos
para ajudar no combate à
dengue”. O coordenador
também informa que
escolas interessadas em
receber o projeto podem
agendar pelo telefone
(12) 3834-3200. O
projeto A primeira etapa
do projeto consiste na
palestra com os alunos do
4º e 5º anos do ensino
fundamental, além de um
“Circuito Contra a
Dengue” formado por
oito brincadeiras, que tem
o objetivo de eliminar ou
remover de forma
adequada os criadouros
do mosquito da dengue,
em forma de gincana. Já

na segunda etapa, os pais
de alunos e toda a
comunidade são
convidados para uma
palestra na unidade
escolar onde conhecem
tudo sobre a doença e o
vetor do vírus da dengue,
podendo assim tirar
dúvidas e conhecer a
situação atual do controle
da dengue no município.
Os agentes de controle de
endemias apontam as
responsabilidades e
problemas do bairro,
tornando os cidadãos
parceiros nesta luta. Na
última etapa é realizada
um passeata e
 mutirão que percorre o
bairro com intuito de
chamar a atenção para o
perigo da doença e
mostrar que a limpeza do
bairro é uma das
principais armas contra a
dengue.

Projeto Agente Mirim de
Controle da Dengue
continua atuando em
escolas de Ubatuba

A experiência dos alunos
da escola municipal
Tancredo de Almeida
Neves, em Ubatuba, em
construir um satélite,
agora será apresentada
como um artigo
científico num congresso
internacional. O
professor de matemática
Candido Osvaldo de
Moura, coordenador do
projeto, participará do
ISTS (International
Symposium on Space
Technology and Science),
que acontecerá de 5 a 12
de junho em Okinawa, no
Japão. O artigo “Space
Education and Public
outreach for Aerospace
Engineering in a Brazilian
Perspective” (Espaço de
Educação e
Sensibilização do público
para a Engenharia
Aeroespacial, em uma
perspectiva brasileira), de
autoria do professor
Candido e de três
doutores do INPE
(Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais),
Walter Abrahão dos
Santos, Wilson Yamaguti
e Mario Marcos Quintino
da Silva, conta a história
da experiência em
construir um satélite com
crianças. O professor
Candido de Moura, que
embarca para o Japão
nesta quinta-feira, 2, e

apresenta seu trabalho na
próxima segunda-feira, 6
diz que se trata de uma
experiência única. “Estou
fazendo um esforço para
ir e registrar esse trabalho
que foi desenvolvido em
Ubatuba e que teve uma
grande repercussão junto
à comunidade científica
internacional”, declarou o
professor. UbatubaSat
Tancredo 1 é o nome do
satélite que está sendo
construído pelos alunos
da escola Tancredo Neves
dentro do projeto
UbatubaSat. A equipe que
trabalha na construção do
satélite envolve cinco
professores das
disciplinas de matemática
e ciências. O projeto é
desenvolvido no
laboratório de ciências da
própria escola, onde os
alunos hoje trabalham na
construção de placas,
soldagem e programação
dos quatro circuitos que
irão controlar o satélite.
O Tancredo 1 pesa 750
gramas, tem 8,9 cm de
diâmetro e 12,7 de altura.
É composto de quatro
placas de circuito
impresso, uma delas com
antena de recepção e
transmissão, outra com
controle de energia
elétrica, outra com
computador de bordo e a
outra com transmissor/

receptor. Os trabalhos
deverão ser concluídos
até setembro, quando o
satélite será enviado para
a Interorbital System, na
Califórnia, que fará o
lançamento a uma órbita
de 300 quilômetros de
altitude. O satélite, que
será lançado em
novembro, deverá
permanecer no espaço por
no máximo 90
dias.Viagem para os
EUA O professor
Candido adiantou que
alguns alunos participarão
poderão participar do
lançamento na Califórnia.
“Deveremos levar seis
alunos aos Estados
Unidos para participarem
de uma jornada científica
que será organizada pela
Interorbital para eles.
Ainda não sabemos se
será possível conjugar
essa jornada com o
l a n ç a m e n t o ” ,
explicou. “Para nós, a
principal função do
projeto é pedagógica.
Nossa preocupação é
familiarizar o aluno
 com o estado da arte da
ciência e da tecnologia
moderna. O
satélite irá transmitir de
órbita uma mensagem e
nós faremos um concurso
na escola para sua
escolha”, finaliza Candido
de Moura.

Construção de satélite
em escola de Ubatuba

leva professor para
congresso internacional

no Japão

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza,
entre os dias 4 e 10 de
junho, a Semana do Meio
Ambiente. Com
programação educativa
para todas as idades, o
evento visa conscientizar
a população sobre os
benefícios para a
sociedade que cuida e
preserva o meio ambiente,
garantindo às gerações
futuras um ambiente
saudável para viver.A
abertura oficial da Semana
do Meio Ambiente será
realizada no sábado (4), a
partir das 9h30, com
apresentação de Teatro

Infantil (Novelis). Às 10
horas, a abertura oficial
contará com a presença
do prefeito João Ribeiro
e autoridades da cidade.
Durante a abertura, haverá
o lançamento do CIT –
Centro Itinerante de
Informações Turísticas de
Pindamonhangaba. Às 11
horas acontece a
apresentação musical do
Projeto Orfeu,
encerrando a
solenidade.Durante toda a
manhã, a praça ainda terá
tendas com atividades
abertas à população e
apresentação dos
desenhos do concurso

realizado com as crianças
da Rede Municipal de
Ensino, em painéis para
votação do
público.Durante a
semana, haverá blitz
ambiental, palestras, e
diversos outros eventos
pela cidade. A
programação completa
está no
www.pindamonhangaba.sp.gov.brA
Semana do Meio
Ambiente está sendo
organizada pela
Secretaria de Governo,
com diversos parceiros
da administração
municipal, instituições e
empresas.

Semana do Meio
Ambiente em

Pindamonhangaba


