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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.
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A equipe infanto-juvenil da
Escola de Ciclismo, Atletismo
e Cidadania (CIACITRE) de
Tremembé foi a grande
campeã do Campeonato
Paulista de Resistência 2012,
realizado no dia 15 de
Setembro, na cidade de
Boituva. A atuação do jovem
atleta Lucas Couto rendeu a
conquista de três das quatro
etapas do campeonato,
levando a CIACITRE à
vitória.Outros atletas também
foram destaque na disputa,
como Hélio Marques da Silva,
que ganhou medalha de
bronze e Marcelo de Oliveira,
que garantiu o quinto lugar na
classificação geral.
De acordo com o diretor
esportivo e presidente da
CIACITRE, Sergio Pannain,
a Escola participa de
competições com

determinação para garantir
bons resultados.
“Estamos chegando ao final
do ano com uma esteira de
vitórias. Tudo está dentro do
planejado e a equipe segue
com garra, mesmo com
atletas tão novos em idade”,
diz o diretor. “Vejo um futuro
brilhante para nossos alunos.
Não existem campeões sem
uma rotina dura de
treinamentos e disciplina. Isso
esses jovens compreendem
muito bem”, completa
Pannain.A CIACITRE é uma
ONG (Organização Não
Governamental) fundada em
12 de abril de 2010, voltada
para o ciclismo e atletismo
socioesportivo e tem como
objetivo promover a inclusão
social, a saúde e a integração
entre os jovens, por meio do
esporte.A escola oferece

Tremembé: CIACITRE
é campeã em

campeonato paulista
O VI Festipoema
homenageará os filhos ilustres
de Pindamonhangaba, com a
entrega dos troféus Baltazar
de Godoy Moreira (categoria
adulto), Juó Bananeri
(categoria juvenil) e Bertha
Celeste Homem de Mello
(categoria infantil) aos três
primeiros colocados de cada
categoria. O melhor
intérprete receberá o troféu
Augusto César Ribeiro. A
premiação do festival será no
dia 16 de dezembro.As
inscrições para participação
no Festipoema deste ano já
podem ser retiradas no
Departamento de Cultura da
Prefeitura e seguem até o dia
20 de novembro.
 O evento fará parte das
comemorações do 50º
aniversário de fundação da
APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras.Podem se inscrever os
poetas e poetisas residentes
no Estado de São Paulo,
com até três poemas que
contenham, no máximo, 35
versos cada.
 Os poemas não podem ter
sido inscritos em outras

edições do festival. O tema é
livre. A categoria adulto
contempla pessoas com mais
de 18 anos; a categoria
juvenil, de 12 a 17 anos; e
categoria infantil, menores de
1 2
anos. ”No Festipoema todos
podem participar. Os
poemas selecionados serão
interpretados por atores
escolhidos pela Cootepi, mas
também podem ser
interpretados pelo autor da
obra”, explicou Alberto
Santiago, idealizador do
festival e organizador. O
evento tem o apoio da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Cultura.Para mais
informações sobre a
inscrição, entrar em contato
com o Departamento de
Cultura pelos telefones:
3642-1080 ou 3643-
2690.Conheça os
homenageadosBaltazar de
Godoy Moreira, (1898-
1 9 6 9 ) .
Poeta, contista, professor,
pedagogo.Bertha Celeste
Homem de Mello, (1909-

VI Festipoema
homenageia filhos

ilustres de Pinda em
premiação

A Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social em
parceria com o Conselho
Municipal do Idoso,
juntamente com as
Associações do Centro de
Convivência para Idosos e as
Instituições de Longa
Permanência para Idosos,
comemoram a Semana do
Idoso até 1º de outubro de
2012. As atividades tiveram
início no dia 25 de setembro.
Várias atividades estão sendo
realizadas envolvendo as
associações, as entidades e o
público da 3ª idade em geral.O
principal objetivo da “Semana
Municipal do Idoso” é
conscientizar a população em
geral e o Poder Público de que

os idosos são parte importante
da sociedade e que demanda
cuidados especiais nas áreas
de: saúde, assistência social,
habitação, transporte,
esportes, cultura e lazer.No
dia 25, a semana começou a
todo vapor no Bosque da
Princesa, com a Manhã de
Lazer. Já na quarta-feira (26),
os eventos aconteceram
no CCI Campinas, com
danças e coreografias. E no
dia 27, as atividades foram
realizadas no CCI Vila Rica,
com o baile dos anos 60.
Nesta sexta (28), as
comemorações vão até
Moreira César, no CIMC, das
12 às 17 horas, onde será
realizado o almoço dançante;
e no sábado (29), das 9 às 12h
acontece a Manhã da Saúde

Pinda comemora
Semana Municipal do

Idoso

1 9 9 9 ) .  P o e t i s a ,
farmacêutica e professora
pindamonhangabense,
venceu em 1941 um
concurso na Radio
Nacional do RJ para a
composição da letra em
português do “Happy
Birthday to You”,  “Parabéns
a Você”.Juó Bananere,
(1892-1933), Alexandre
Marcondes Machado, vulgo
Juó Bananère, foi um curioso
poeta pindamonhangabense
queescreviano patois,dialeto falado
pela colônia italiana na
década de 20. Notável em
sua época pelo estilo
humor í s t i co - sa t í r i co ,
aclamado pela crítica, tornou-
se popular no Brasil por
recriar textos
literáriosconsagrados.Augusto
César Ribeiro, (1928 –
2003), também conhecido
como Chico Frô, foi um ator
pindamonhangabense que
participou de seis filmes
produzidos e estrelados por
M a z z a r o p p i ,
 de quem era muito amigo.
Também foi compositor e
poeta, premiado como
declamador de poesias.

apoio aos atletas em
competições regionais que
dão visibilidade ao trabalho e
ao desenvolvimento de todos
os seus integrantes. A ONG
conta com o apoio de
empresas privadas da cidade
e doações de materiais
esportivos para desenvolver
os treinamentos e participar
das competições.
Os interessados em conhecer
o trabalho da Escola devem
procurar a sede da
CIACITRE, localizada na
Rua Antonio Lourenço
Xavier, 276, em frente ao
palco de eventos. Outras
informações podem ser
obtidas pelo e-
mailciacitreciclismo@hotmail.com,
pelo telefone 3672-3904 ou
pelo endereço eletrônico
h t t p / /
:ciclismonaserradecampos.blogspot.com.

e exposição de trabalho e
fotos, na Praça Monsenhor
Marcondes.”O evento é um
chamado para toda a
população já que há muitos
casos de maus tratos de idosos
e abandono. Estamos
chamando para nossa causa
a visão do poder público para
este problema”, explica o
presidente do Conselho
Municipal do Idoso, Adilson
Lima da Silva.O Conselho
Municipal do Idoso propôs à
Câmara de Pindamonhangaba
instituir através de Lei, a
“Semana Municipal do
I d o s o ” ,
 para que esta data seja
incluída no calendário oficial
de eventos do município a
partir do próximo ano.

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, apresentou
oficialmente na quinta-feira,
27 de setembro, na Praça
Santa Terezinha, a Guarda
Civil Municipal
(GCM).Antes da
apresentação, cerca de 120
guardas da GCM assistiram
a uma missa na Igreja de
Santa Terezinha, celebrada
pelo padre Fred Meireles.
Após o evento, o padre Fred
realizou a benção da guarda,
destacando a importância
que ela terá na atuação na
área de segurança pública do
município.A GCM foi
oficializada por meio do
decreto 12.826, de 3 de
setembro último e sua
criação regulamenta
dispositivo da Lei
Complementar 001/90.Com

Taubaté: Peixoto
apresenta a Guarda Civil

Municipal

a criação da GCM a
administração municipal irá
agora elaborar projeto de
convênio com a Secretaria de
Segurança Pública do Estado
de São Paulo.Atualmente, a
GCM conta com um efetivo
de 300 guardas que passarão
por treinamento que deverá
ser ministrado pela Polícia
Militar. Como apoio, a
guarda conta com 25 motos
e nove viaturas, todas
adquiridas pela atual
administração municipal.Pelo
decreto assinado por
Peixoto, a Guarda Civil
Municipal terá quatro
atribuições básicas, entre os
quais o “policiamento
preventivo em geral dentro
dos limites da competência
municipal”.Essa vigilância
será direcionada para vias e

logradouros públicos,
próprios municipais e,
i n c l u s i v e ,
para preservação da fauna e
da flora, visando também o
“bem-estar social” e a
“ordem pública”.O decreto
ainda prevê que a Guarda
Civil atuará em colaboração
com órgãos estaduais e
federais, no atendimento da
população “em eventos
d a n o s o s ”
 e em auxílio às operações da
Defesa Civil.”Estamos
consolidando um projeto
importante para a nossa
cidade”, afirmou Peixoto.
Segundo o prefeito, a
criação da Guarda Civil
Municipal “é um importante
instrumento para melhorar a
segurança pública em
Taubaté”.

Curiosidades

No verão, a exposição excessiva ao Sol pode contribuir para o aparecimento de herpes.
Quando aparecerem as bolhas e logo a dor, se deve aplicar imediatamente emplastos de
argila, que devem ser trocados a cada duas ou três horas, reduzindo até chegar a um
emplasto por dia. Tomar mel de abelhas natural sem processá-la ou aplicá-la na ferida
também ajuda.

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que
apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo
surto, produz nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de duração em
média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estranhas
imagens em uma estória. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da pessoa
que está sonhando.

O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. A massa do navio
está distribuída em uma larga extensão, fazendo com que ele desloque uma grande
quantidade de água ao ser lançado ao mar. Assim ele preenche um espaço antes ocupado
pelo líquido. A água deslocada que estava em equilíbrio tentará voltar ao seu lugar,
exercendo assim uma pressão que atua sobre o casco, principalmente em sua parte
inferior. Essa pressão, chamada de empuxo, impulsiona o navio para a superfície e
contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Os guarda-papas

A Guarda Suíça (Guardia Svizzera) não é a única que cuida da segurança do Papa. Só é a
mais conhecida. Exerce o mesmo papel a Guarda Nobre (Guardia Nobile), composta por
nobres do Vaticano. Existe ainda uma guarda de honra, a Guardia Palatina d’Onore.

Humor

Sabendo que seu filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver ele
ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas vá direto para a Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu escrevi na prova de Geografia.

Sou dentista e costumo mandar a minha secretária telefonar aos clientes, na véspera das
consultas, lembrando-lhes das marcações e dos horários. Uma vez, um cliente comentou:
- Meus funcionários me gozam porque acham que sou muito convencido. Ontem sua
secretária deixou um recado que eles adoraram. O recado era assim: “Sua coroa está
pronta”.

A professora pergunta:
- Joãozinho, se Camões fosse vivo por que ele seria um homem extraordinário?
- Bem, a senhora não acha que ter mais de quinhentos anos não seria algo extraordinário?

O juiz decide:
- Casso encerrado, por falta de provas, declaro o réu inocente do crime de furto do
veículo.
Nisso, o acusado pergunta:
- Excelência, se mal lhe pergunto, isso significa que eu posso ficar com o automóvel?

Cansado da falta de respeito dos funcionários, o chefe pregou uma placa na sua porta,
escrita: “Aqui quem manda sou eu!”.
No dia seguinte, algum engraçadinho coloca outra placa embaixo que dizia: “Sua mulher
mandou levar a placar dela de volta pra casa!”.

Mensagens

Apesar da força poder proteger em casos de emergência, apenas a justiça, decência,
consideração e cooperação conseguem finalmente levar os homens para a aurora da paz
eterna.

Enfrente seus obstáculos e faça alguma coisa em relação a eles. Você descobrirá que eles
não têm metade da força que você pensava que eles tinham.

Em geral é insolente a força repentina, assim como descarada é a liberdade súbita.

Dizer que o homem é uma mistura de força e fraqueza, de luz e treva, de pequenez e
grandeza, não é julgá-lo, é defini-lo.

Beleza extraordinária, força extraordinária, e riqueza extraordinária são real e
verdadeiramente sem uso extraordinário, um coração correto supera todas.

Apenas com a força de falar de amor, podemos chegar a nos apaixonar.

A qualidade mais importante em um líder é aquela de ser reconhecido como tal. Todos os
líderes cuja aptidão é questionada são claramente desprovidos de força.

A oração é o ato onipotente que coloca as forças do céu à disposição dos homens.

A liberdade de fracassar é vital se você quer ser bem sucedido. As pessoas mais bem
sucedidas fracassaram repetidamente, e uma medida de sua força é o fato de o fracasso
impulsioná-las a alguma nova tentativa de sucesso.

A justiça sem força e a força sem justiça são duas grandes desgraças.

Pensamentos

Enfrentaremos a força física com a nossa força moral.

Adquirimos a força da tentação a que resistimos.

Ai de nós, se os mortos não dessem forças aos vivos.

Para o sábio, o suficiente é abundante.

 
A AMECampos –
Associação doa Amigos
de Campos do Jordão
realizará em
comemoração ao Dia das
Crianças, uma edição
especial do Programa
Contadores de Histórias
que acontecerá no sábado,
06 de outubro, as 15h, no
Parque da Floresta
Encantada. Nesta edição,
o evento contará com a
participação dos alunos da
faculdade da terceira
idade do Colégio Platanus
(Univap), que irão contar
várias histórias. Entre
elas, a versão 2012 do
conto infantil
Chapeuzinho Vermelho,
que será contado por
Sonia Maria Talharini
Souza, Alsira Paes
Antunes dos Santos e
Tibério Cabral Cordeiro.
A segunda e terceira
histórias serão: uma
fábula política, contada
por Rosali Biajone
Guimarães e uma poesia
chamada Eternamente
jovem apresentada por
Sérgio Suedi,
respectivamente. Sobre o
Programa Contadores de

HistóriasO Programa
Contadores de Histórias
faz parte dos eventos
culturais realizados pela
AMECampos e visa
estimular a leitura em
crianças de zero a 80 anos.
O evento é realizado
mensalmente, sempre
com um contador
diferente e conta com a
colaboração do
Supermercado Pão de
Açúcar com a doação de
lanches. Sobre a
AMECampos A
AMECampos –
Associação dos Amigos
de Campos do Jordão é
uma organização
voluntária que trabalha
pela melhoria da
qualidade de vida em
Campos do Jordão e
região. Esta Associação é
formada por moradores
permanentes ou de fim de
semana da cidade que é
apaixonante pela
qualidade de sua natureza,
a riqueza de sua
programação cultural, os
espaços sem igual para
prática de esportes ao ar
livre e as histórias que
cada cantinho das suas 3

vilas contém. A
associação é mantida
através da colaboração de
recursos financeiros de
seus associados, e
também através de
eventos organizados
durante o ano para
arrecadação de fundos
para projetos nas áreas da
educação, cultura, esporte
e meio ambiente e
c i d a d a n i a .  S e r v i ç o
Programa Contadores de
Histórias Especial Dia
das Crianças Data: 06 de
outubro – sábado
Horário: 15hContadores:
Alunos da Terceira Idade
do Colégio Platanus
(Univap)Local: Parque da
Floresta Encantada End.:
R. Arandi, 270 – Caminho
do Pico do Itapeva –
Campos do Jordão – SP
Entrada Franca Mais
informações: (12) 3662-
2611 Informações para a
imprensa Vpress –
Assessoria de Imprensa e
ComunicaçãoJornalista
responsável: Veridianna T.
B. Gonçalves Contato:
(12) 9749-9458E-mail:
v e r i t b @ g m a i l . c o m
Skype: veritb

Leia e Anuncie

        3672 22-57

www.agazetadosmunicipios.com

Contato:

AMECAMPOS
REALIZARÁ
PROGRAMA

CONTADORES DE
HISTÓRIAS ESPECIAL
DE DIA DAS CRIANÇAS

Pinda teve a melhor

participação da história no

Campeonato Paulista de

Atletismo, categoria Menores

(até 17 anos), neste final de

semana na capital paulista.

Com a conquista de três

medalhas de ouro, uma de

prata e uma de bronze, além

de outras excelentes

participações, os jovens de

Pinda marcaram história. Os

destaques ficaram para os

atletas João Gabriel das

Chagas Bento Pedroso, ouro

nos 110 com barreiras com

a marca de 13 segundos e 63

centésimos; Letícia Mara de

Oliveira, ouro nos 1500

metros rasos com a marca de

5 minutos e 2 segundos e

George Moreira, ouro nos

800 metros rasos com a

marca de 1 minuto e 58

segundos. Os outros

destaques de Pinda foram os

atletas Vanessa Polyana de

Souza com a medalha de

prata na prova de 400 metros

com barreiras (1 minuto e 6

segundos); Mariana Vidal

com a medalha de bronze no

salto em altura (1 metro e 62

centímetros); Danilo Goulart,

quarto na prova de salto em

altura (1 metro e 94

centímetros); Julia Palma,

sexta colocada no salto triplo

(10 metros e 65 centímetros)

e Vinícius Rocha Veloso que

foi oitavo nos 800 metros

rasos (2 minutos e 2

segundos). A delegação de

Pinda ainda contou com a

participação dos atletas

Antônio Carlos Antunes, 

Emanuel Norberto Carrupt

de Oliveira, Yago de Oliveira

Silva, Roan Pereira dos

Santos, Marcos dos Santos

Evanir Jr, Ademir Faira Jr,

Jessica Mamede S. Silva,

Jacqueline de Nazaré Santos

Silva e Amanda Silva da

Cruz.O atleta João Gabriel,

que tem 16 anos, ainda fez

m a i s .

Além do título paulista, a

marca obtida é a quinta no

ranking mundial da categoria.

“Estou realmente muito

contente, no ano que vem

tem o Campeonato Mundial

e esta marca já é o índice.

Estou muito focado no treino

e estamos trabalhando muito

para este Mundial”, revelou

o atleta após a prova.

Segundo o treinador de João

Gabriel, professor Rodrigo

Pereira dos Santos, o foco

do atleta agora passa a ser o

Campeonato Brasileiro, que

acontece nos dias 13 e 14 de

outubro, na cidade de

Maringá, no Paraná. “Neste

brasileiro, estaremos

buscando a classificação para

o Sul Americano, na

Argentina. Temos todas as

chances de classificação”,

disse o treinador. Além de

João Gabriel, farão parte da

delegação paulista os atletas

Letícia Mara, George

Moreira, Vanessa Polyana,

Danilo Goulart, Mariana

Vidal e Roan Pereira.O

coordenador de atletismo da

Secretaria de Esportes de

Pindamonhangaba, professor

Emerson Iser Bem, avaliou o

desenvolvimento da

modalidade no município.

“Ter vários destaques no

Campeonato Estadual mais

disputado do Brasil mostra

que o nosso trabalho tem sido

eficiente”, concluiu.

Miscelânia Atletas de
Pindamonhangaba

faturam ouro no
atletismo no Ibirapuera
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O Projeto Fazendo Arte, da
Secretaria de Educação de
Tremembé, promove neste
fim de semana a terceira
edição do Salão da
Primavera. Jovens artistas do
Projeto são os responsáveis
pela exposição de arte que
será aberta neste sábado, dia
29 de setembro, às 15h30,
no Salão da Paróquia do
Senhor Bom Jesus,
localizado ao lado da Basílica
na Praça Padre Luiz
Balmes.Utilizando a técnica
de óleo sobre tela os alunos
trazem para o Salão da
Primavera a beleza de

paisagens, flores, pássaros e
outros elementos da natureza.
Os artistas, que são crianças
e adolescentes de 8 a 18
anos procuram homenagear
a chegada da estação.O
Projeto Fazendo Arte
oferece cursos gratuitos para
os pequenos e jovens da
cidade. Hoje, a iniciativa
conta com cerca de 600
alunos divididos nas áreas de
música, artes visuais, teatro,
balé e hip hop. Os cursos
acontecem em sede própria
e todos os materiais
necessários para a realização
das atividades, inclusive

instrumentos musicais, são
disponibilizados pela
Secretaria de Educação do
município.A Camerata de
Cordas de Tremembé,
composta pelos alunos de
violão do Fazendo Arte,
abrirá a exposição com um
repertório de música popular
brasileira.O evento acontece
no sábado (29 de setembro)
das 15h30 às 19h e no
domingo (30 de setembro)
das 9h às 18h. A entrada é
franca. Outras informações
podem ser obtidas pelos
telefones 8121-4833 e
3621-2793.

Tremembé: Salão da
Primavera é realizado
neste fim de semana

A Terapia Comunitária é um
projeto da Prefeitura de
Pindamonhangaba, que
desenvolve os serviços
através da Secretaria de
Saúde e Assistência Social,
em parceria com o Fundo
Social de Solidariedade. O
objetivo das ações
desenvolvidas na terapia é 
criar um espaço para que as
pessoas falem e escutem,
desenvolvendo a capacidade
de falar tudo aquilo que lhes
causa tensão, tristeza e
alegria.É uma roda de
conversa que tem o intuito de
estimular autonomia
individual e coletiva. O
projeto visa o fortalecimento

da comunidade, autonomia
ao individual e ao coletivo. As
rodas trabalham assuntos de
cunho individual da
comunidade local”A Roda de
Terapia Comunitária é um
espaço de fala e escuta e é
também um grande espaço
de prevenção a doenças.
Como é um espaço social,
favorece a construção de
vínculos e a o luta por
direitos”, explica a
coordenadora de programa
social e responsável pela
terapia comunitaria, Kátia
Villaça.Desde 2009 presente
no município, a terapia
comunitária é voltada para
todo o público, desde

crianças, adolescentes,
adultos e idosos. Os
encontros são totalmente
gratuitos e sem necessidade
d e
encaminhamento.Segundo a
coordenadora, os terapeutas
estão espalhados pelos
bairros do município onde
acontecem as rodas.
“Nesses três anos de terapia,
nós observamos uma melhora
individual muito significativa
nas pessoas que frequentam
as rodas, elas muitas vezes
levam outras pessoas para se
beneficiarem também”,
finaliza ela. Confira os locais
onde é realizado a terapia
comunitária:

Pindamonhangaba :
Terapia comunitária é
realizada em vários
bairros da cidade

Relembrar o passado é
sempre bom. Reconhecer
quem participou e ajudou a
escrevê-lo com atos e
atitudes, é melhor ainda. Foi
realizada pela PM, uma justa
homenagem a todos os
soldados que fizeram parte
da corporação do 5* BPMI
de Taubaté, no dia 26, último,
na sua sede, com a presença
de 21 PM Veteranos, além
de familiares e amigos. Uma
maneira carinhosa de se
resgatar a história valorosa de
seus heróis, a maioria
anônimos, mas que fizeram a
diferença na vida dos
taubateanos, em muitos anos
de colaboração mútua, entre
a corporação e a
comunidade, verdadeiros
responsáveis pela segurança
e tranquilidade da
sociedade.Exemplos de
coragem e talento não
faltaram nessa galeria de
componentes da Polícia

Militar. Só para citar alguns:
do Tenente PM Acidino
Santos, que conseguiu salvar
das chamas que envolveram
a Casa de Custódia e
Tratamento de Taubaté, em
agosto de 1961, nove
pessoas. O Tenente Coronel,
PM Péricles Nogueira
Santos, também deixou seu
nome registrado na
corporação e na sociedade
taubateana, para sempre. Ele
foi o autor do Hino de
Taubaté. Outro nome
lembrado, foi do PM Ivan
Paulo Silva, conhecido como
“Maestro Carioca”,
responsável pelo prefixo
famoso do Repórter Esso, na
década de 40.A PM, também
está implantando um
Memorial do 5* BPMI para
divulgar, resgatar a valorosa
história desses homens
através das décadas. Esse
museu está sendo montado
sob a coordenação do

historiador e pesquisador,
Tenente PM Gilberto Costa
Ferreira, que sintetiza, assim
o projeto : “ Faço por amor,
está no meu sangue. Mostrar
nossos heróis escondidos no
tempo, nos dará chance de
demonstramos toda a nossa
gratidão pela sua dedicação.
Em março do ano que vem,
no próprio aniversário do 5*
BPMI, provavelmente,
inauguraremos oficialmente,
esse Memorial com a
finalidade de resgatar e,
principalmente, lembrarmos
dos feitos de tantos soldados
da Polícia Militar. Quem
quiser contribuir com algum
material, que mostre o
registro da nossa atuação
histórica, em Taubaté e em
todo o Vale do Paraíba,
poderá entrar em contato
através do telefone:
36346700, ramal 6746 ou no
email 5bpmi@polmil. sp. gov.
br.

Taubaté: 5º BPMI faz justa
homenagem aos seus

Veteranos

Encontro de Orientação
Vocacional, coordenado pela
Educação Corprativa da
Volkswagen do Brasil, auxilia
jovens entre 16 e 18 anos a
e s c o l h e r e m
p r o f i s s ã o F o r n e c e r
ferramentas e orientações
para a escolha profissional de
jovens entre 16 e 18 anos é
a proposta do Encontro de
Orientação Vocacional,
iniciativa desenvolvida pela
área de Educação
Corporativa da Volkswagen
do Brasil e voltada para os
filhos dos empregados da
empresa.O programa é
realizado em todas as
unidades da Volkswagen do
Brasil desde o ano passado
e iniciou a edição 2012 no
último sábado, dia 15, na
unidade de São Carlos, para
quarenta jovens.Até outubro
o Encontro de Orientação
Vocacional percorrerá as
unidade de São Bernardo do
Campo (SP), Taubaté (SP)
e São José dos Pinhais (PR)
com a participação total de
mais de 700 filhos de
empregados.De forma

bastante interativa e com uma
linguagem que vai ao
encontro do comportamento
do público jovem, o encontro
ofereceu aos participantes
informações sobre como
fazer uma escolha
profissional assertiva e de
acordo com o perfil de cada
um.Além disso, o conteúdo
do programa incluiu
orientações sobre mercado
de trabalho e os desafios das
profissões. Outro aspecto do
encontro foi a abordagem de
temas como ansiedade do
período pré-vestibular,
expectativa profissional e
pressão familiar que estão
presentes nesta fase da vida
dos jovens.
”O Encontro de Orientação
Vocacional é uma
oportunidade para os jovens
adquirirem novas
experiências no que diz
respeito a escolha
profissional, perceberem que
existem diversas opções
dentro da sua área de
interesse, e que a ansiedade
faz parte desse processo”,
disse Raimundo Ramos,

gerente executivo de
Educação Corporativa da
Volkswagen do Brasil.A
programação do encontro
contou com palestras sobre
aspectos que influenciam na
escolha da profissão;
carreiras e sucesso
profissional; tipos de
carreiras e de profissões mais
procuradas.Os participantes
realizaram testes psicológicos
e receberam informações
sobre o Programa de Estágio
da Volkswagen. A
programação incluiu ainda
teatro, ginástica laboral e
bate-papo com profissionais
de diversas áreas como
engenharia, arquitetura,
nutrição e direito.Segundo
Mariângela Nicolau,
analista de Recursos
Humanos e coordenadora
do programa, a proposta do
encontro foi oferecer aos
jovens informações para o
traçar planos que
contemplem sua escolha
profisisonal e ter contato com
profissionais de áreas
variadas para conhecer o dia-
a-dia de algumas profissiões.

Volks orienta filhos de
empregados sobre

escolha profissional

Na última quinta-feira, 27, o
prefeito de Taubaté, Roberto
Peixoto, participou da
apresentação oficial do
Programa “Boa Energia
Solar” aos moradores dos
Conjuntos Habitacionais do
CDHU, no bairro Jardim
Esplanada, onde será
realizada a implantação do
p r o j e t o .
O programa beneficiará mais
de 800 famílias de baixa
renda, por meio da
implementação de um
sistema de aquecimento
solar nas residências, bem

como a doação de
equipamentos mais eficientes
como chuveiros inteligentes e
lâmpadas econômicas.A
apresentação marcou o início
do processo de instalações
dos aparelhos, com a
orientação e conscientização
dos moradores sobre o bom
uso dos recursos energéticos
e suas vantagens.
Com o uso do sistema,
estima-se uma economia de
cerca de 30% na conta de luz
dos moradores, bem como a
contribuição direta para a
preservação do meio

ambiente com a redução na
demanda do consumo de
energia elétrica.
O projeto é uma parceria da
EDP Bandeirante com a
CDHU (Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo).A
cerimônia contou com a
presença do gestor Executivo
da EDP Bandeirante,
Marcos Scarpa e do
coordenador regional da
C D H U ,
Francisco de Assis Vieira
Filho, o Chesco.

Peixoto participa da
apresentação de Programa de
energia que beneficia mais de

800 famílias

A sexta-feira (29) foi
animada para os idosos em
Taubaté. Foi no auditório do
Sedes que aconteceu uma
das mais alegres atrações da
Semana do Idoso na cidade:
o desfile de roupas e
acessórios produzidos com
material reutilizável.Foram
25 fantasias criadas e
apresentadas por diversos
grupos da terceira idade, que
contaram com
apresentações de abertura,
como dança de forró e

tributo aos escravos
brasileiros. Além disso, as
fantasias passaram por um
julgamento para premiar a
melhor composição do
evento.Grandes destaques
foram trazidos por grupos
como Projeto Conviver,
A r c o - í r i s ,
Unidos com amor e bem-
me-quer, e temas tanto atuais
quando da história cultural do
país foram abordados como
nas fantasias “Piriguete”,
“Pavão Misterioso” e

“Tributo a Clara
Nunes”.”Estamos aqui,
estamos vivendo e buscando
momentos de felicidade”,
disse a coordenadora do
Projeto Conviver, Telma
Ortiz Batalha.O
encerramento dessa iniciativa
será no dia 1º outubro, com
a Missa Comemorativa ao
Dia Internacional do Idoso
que acontece às 10h, na
Igreja São Luiz Gonzaga
(Rua João Monteiro de
França – Jaraguá Velho).

Semana do Idoso conta com
desfile de roupas de material

reciclável

Pindamonhangaba:
Prefeitura divulga data

de doação de mudas de
outubro

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Governo /
Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, divulga as datas
das doações de mudas nativas
e nativas frutíferas para o mês
de outubro.De acordo com a
diretora de Licenciamento
Ambiental e Urbanismo, eng.
Agr. Maria Nazaré Magno
dos Santos, serão realizadas
doações de mudas nos dias 18
e 30 de outubro. Para
participar, basta que o
interessado compareça ao
Viveiro Municipal na data
escolhida, às 8 horas, quando

começarão a ser distribuídas
as senhas. As mudas serão
entregues no mesmo dia, até
às 10h30.Cada pessoa pode
retirar até 14 mudas, sendo 12
de espécies nativas e duas de
espécies frutíferas
nativas.”Importante destacar
que a distribuição de mudas
será realizada somente para
moradores da área rural e
chácaras da área urbana.
Para nosso controle,
 é preciso apresentar o
comprovante de endereço”,
explicou a diretora
Nazaré.Outro ponto
destacado pela diretora é
quanto às datas de retirada

das mudas. “Para que todos
sejam beneficiados, nossa
regra é que a mesma pessoa
somente poderá retirar as
mudas novamente após 60
d i a s ” ,
destacou. Por isso, é
importante que o munícipe
escolha uma das duas datas
oferecidas no mês para a
retirada das espécies.Em caso
de dúvidas, o telefone do
Departamento de
Licenciamento Ambiental e
Urbanismo, que fica no
mesmo prédio do
Departamento de Meio
Ambiente, é o (12) 3645-
1494. 

O GAPA - Grupo de Apoio
à Prevenção da Aids- cuja
sede fica na rua Carolina
Naresi, 53, em Taubaté,
está em busca de apoio
para custear o aluguel
desse imóvel, que é de
cerca de R$ 1 mil, a partir
de janeiro próximo. Com
a proibição legal de que as
Prefeituras banquem o
aluguel de sedes de
entidades. Assim, a
diretoria está temerosa de
que tenham que

desmontar a entidade e
levar um pouco de cada
material para a casa de
algumas pessoas e fazer o
atendimento em diversos
endereços. Isso só não
acontecerá se alguma
pessoa ou empresa doar o
valor do aluguel
mensalmente.O GAPA
atende hoje a cerca de
100 pacientes com Aids
mas já atendeu o triplo.
Em sua sede também
estão oito máquinas de

corte e costura, que
vieram dos Estados
Unidos por doação e que
o GAPA utiliza para
artesanato, que é vendido
e cuja renda reverte para
outras despesas. A
entidade faz palestras, dá
orientação aos pacientes,
distribui preservativos e
vários artigos,
como cobertor, móveis
usados etc. Para ajudar o
GAPA, ligue para
3633.6831.

GAPA pede apoio para
manter sede

O Santuário São Benedito
de Taubaté completará 15
anos de inauguração
oficial neste mês de
outubro.Para essa
comemoração haverá um
Tríduo, dos dias 2 a 4 de
outubro, a partir das
19h30, e no dia 5 a
Solene Festa de
Aniversário de 15 anos
do Santuário São
B e n e d i t o . S e r ã o
celebradas missas com

temas sobre a vida de São
Benedito, destacando seu
exemplo de humildade,
fé e caridade.Para
presidir as celebrações
haverá as participações e
presenças de ex-parócos:
Pe. Armindo Antônio
Kunz, Pe. Giovani
Pontes, Pe. Emerson
Marcelo Ruiz e também
Pe. Luiz Fernando
Pereira que foi frater do
Santuário São Benedito.

Concelebrando todos os
dias, a presença do pároco
Octaviano.Todos os dias
haverá após a missa shows
católicos, exposição de
fotos, objetos e imagens
da construção do
Santuário. Dia 5 de
outubro, dia da Festa,
haverá missa solene às
19h30.O Santuário de
São Benedito situa-se na
Rua Márcio, 343, Bairro
da Estiva, Taubaté.

Aniversário de 15 anos
do Santuário de São
Benedito da Estiva

O Ipema (Instituto de
Permacultura e Ecovilas da
Mata Atlântica) em Ubatuba
vem oferecendo cursos de
capacitação em construções
e tecnologias sustentáveis em
sua sede, no Corcovado,
abertos ao público em geral.
A iniciativa faz parte do
projeto Ecocapacitação em
Tecnologias Sustentáveis, que
aborda a temática da
bioconstrução, com técnicas
ancestrais como o pau-a-
pique, que utiliza uma trama
de bambu recoberta com
terra, e o COB, que utiliza
terra crua e palha para
execução de tijolos
modeláveis.Os cursos são

gratuitos, oferecidos para
moradores do Litoral Norte do
Estado de São Paulo. Não são
sequenciais e acontecem em
um final de semana por mês,
com dois dias inteiros de
duração. Já foram
capacitadas três turmas, em
julho, agosto e setembro. As
próximas acontecem em
outubro, nos dias 6 e 7 e ainda
nos dias 20 e 21. O sucesso
das primeiras turmas resultou
em grande procura, com todas
as vagas já preenchidas.O
perfil do público atendido foi
bem diversificado, com
pessoas de diferentes
formações e idades, variando
entre 17 e 65 anos. A maioria

é formada por moradores de
Ubatuba, mas também dos
municípios vizinhos,
Caraguatatuba e São
Sebastião.O projeto é fruto de
um convênio entre a
Petrobras, a UNISANTOS
(Universidade Católica de
Santos), REALNORTE
(Colegiado das Entidades
Ambientalistas do Litoral
Norte) e o CEDS (Centro de
Experimentação e Diálogo
para Sustentabilidade), e tem
parceria com a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente
da Prefeitura de Ubatuba.
Para mais informações
a c e s s e
novo.ipemabrasil.org.br.

Ipema realiza
capacitação em técnicas

de construções


