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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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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.

Miscelânia

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

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
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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
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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

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

Leia e Anuncie

www.agazetadosmunicipios.com

Contato:        3672 22-57

OAB TREMEMBÉ - VAI À
ESCOLA

OAB vai à escola, um
projeto que quebrando
paradigmas é capaz de
transformar a vida das
pessoas, pois para muitos é
uma oportunidade
única.  Através das palestras
ministradas voluntariamente
por advogados e autoridades
competentes nossos
estudantes e seus familiares
despertam para o
conhecimento de seus
direitos e deveres, além de
resgatar os valores de uma
vida melhor, mais segura,
distante das drogas e da
violência.O Dr. Rubens
Eduardo de Sousa Arouca,
presidente da OAB
Tremembé, realizou o
lançamento desse projeto na
Escola Estadual MANUEL
CABRAL e contou com a
presença dos membros da
Diretoria da OAB, da
Direção da escola
(Professora ROSELI

VIANA) e a Juíza da Vara
de Infância e Juventude de
T r e m e m b é ,
Dra. MÁRCIA BERINGHS
DOMINGUES DE
CASTRO que proferiu a
palestra de abertura com o
tema: ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE –
ECA.Ainda durante o mês de
setembro aconteceram mais
d u a s
palestras:  ALIENAÇÃO
PARENTAL, proferida pelo
advogado e professor Dr.
Alvaro Fabiano Toledo
Simões e Dr. Rubens Arouca
e COMBATE E
PREVENÇÃO ÀS
DROGAS ministradas por 4
profissionais da área : o
Delegado Dr.
VICENTE  LAGIOTTO, os
advogados LUIZ CARLOS
DE OLIVEIRA e PAULO
ALEXANDRE FILHO além
do Policial Militar ALEX

(Proerd).Em virtude do
calendário (feriado e eleições
municipais) o projeto será
retomado na segunda
quinzena de outubro, com
o  seguinte cronograma:20/
10/2012 – BULLYING –
Dra. Lidiane Chimentão
(psicóloga)27/10/2012 –
DST/AIDS – Dr. Airton
Paiva Neto (médico)10/11/
2012 – ABANDONO
INTELECTUAL E
ESTÁGIO – Dra. Leandra
Mara Fim e Dra Fabiola24/
11/2012 – Direito do
Empregado – Dr. Luciano
Amarante BrandãoAs
palestras acontecem sempre
aos SÁBADOS às 10 horas
da MANHÃ, 
são GRATUITAS e abertas
para toda à comunidade,
maiores informações na
secretaria da escola, na OAB
de Tremembé,
 ou ainda através do telefone
(12) 3672 2522.

A Unitau promove, de 12 a
21 de outubro, o 3º Festival
Ligação (Literatura Infanto-
juvenil, Games e Artes em
Ação). O evento acontece
no campus do Bom
Conselho e no Sítio do Pica-
Pau Amarelo. Este ano, a
iniciativa passou a ser
reconhecida pela Biblioteca
Nacional e pelo Ministério da
Cultura, integrando o
Circuito Nacional de Feiras
de Livros e Festivais de
Literatura.O projeto é uma
parceria entre a
Universidade, o Instituto
Todo Mundo e o grupo de
pesquisa Cidade do
Conhecimento, da
Universidade de São Paulo
(USP), e tem como objetivo
fomentar a reflexão sobre o
papel da leitura e da

literatura, discutindo formas
de se produzir e consumir
cultura dentro do universo
das novas tecnologias.Neste
ano, o evento abordará
algumas temáticas como o
futuro do livro, a formação de
leitores no mundo digital, o
uso dos games na educação
e a chamada “gamification”,
a cultura digital, a
transformação da escola
diante da tecnologia, a
formação e a capacitação
dos professores.”O Ligação
é um evento para a
comunidade e é importante
pois pensa na literatura
contemporânea, de acordo
com os novos formatos. O
evento discute como a
tecnologia pode ser utilizada
para a produção do
conhecimento”, afirma

Márcia Maria de Moura
Ribeiro, bibliotecária
coordenadora do Sibi
.Durante os dias de evento,
serão realizadas oficinas,
bate-papos e
demonstrações de games
criativos. Participam do
Festival instituições como
Museu da Imagem e do
Som, Paço das Artes, Escola
de Aplicação da USP,
Museu da Pessoa e
Biblioteca Nacional. O
Ligação reúne ainda
escritores, poetas, grupos de
teatro, professores e artistas
locais, que terão espaço
para difundir seus
trabalhos.O evento é aberto
ao público e a entrada é
franca. Mais informações
estão disponíveis no site
www.ligacao.org.br.

 Taubaté: Unitau realiza o
3º Festival Ligação

Como já é tradição em Santo
Antônio do Pinhal, começa
agora, em outubro, a 14ª
Temporada de Jazz e MPB.
O festival acontece todos os
sábados, a partir do dia 13
de outubro até 17 de
novembro. Os shows
ocorrem sempre às 21h00 no
Espaço Cultural da Pousada
Jardim Suspenso da
Babilonia.Diversas bandas,
escolhidas a dedo pelo
produtor musical e dono da
pousada, João Pinheiro, vão
se apresentar mostrando
talento e criatividade em
improvisações jazzísticas e na
interpretação de canções de
grandes compositores
brasileiros.Na abertura da

Temporada, no dia 13/10,
Valmir Barros Jazz Quarteto
vai animar a noite com jazz e
MPB da melhor qualidade. Já
no dia 20/10 será a vez do
Nascente Trio que explora
bastante a improvisação. No
repertório, obras dos
grandes mestres da música
popular brasileira. O
Quarteto Lelo Izar se
apresenta no sábado, 27/10.
Lelo também é baterista da
famosa banda
Mantiqueira.No primeiro fim
de semana de novembro, dia
3/11, o show fica por conta
da banda Fina Cia com o
show “Abra os Olhos Pra
Beleza”. Paulo Henrique e
colegas apresentam um

repertório que traz canções
de diferentes vertentes da
MPB com destaque para a
música mineira. O show de
encerramento da 14ª
Temporada de Jazz, no dia
17/11, fica por conta do Júlio
Bittencourt Jazz Trio. O
grupo participa do cenário da
música instrumental brasileira
desde 2001 e vem se
apresentando em casas e
festivais de jazz do Brasil
inteiro.Os ingressos para a
14ª Temporada de jazz e
MPB em Santo Antônio do
Pinhal custam R$ 50 por
pessoa. Mais informações e
reservas no telefone (12)
3666 1487 ou
www.spamusical.com.

14ª Temporada de Jazz e
MPB agita Santo Antônio
do Pinhal em outubro e

novembro

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, decretou
na manhã de segunda-feira,
1 de outubro, luto oficial por
três dias pelo falecimento da
apresentadora de TV Hebe
Camargo.Por meio do
decreto 12.837,
 Peixoto destaca que a
medida ocorre porque Hebe
foi uma “ilustre cidadã
taubateana, que teve grande
destaque na vida
artística”.Além da nota,
Peixoto anunciou que
pretende ainda prestar outra
homenagem à apresentadora,

dando o nome dela ao Sedes
2 – Solar das Artes, que está
sendo construído pela atual
administração municipal.”O
Sedes 2 será um espaço
destinado para as artes e
nada mais justo do que dar
ao local o nome de Hebe
Camargo, uma taubateana
que por mais de seis décadas
fez parte da história artística
e cultural do Brasil”, destacou
P e i x o t o .
O prefeito declarou, ainda,
que o falecimento da
apresentadora foi “uma
grande perda para o Brasil e,

especialmente, para nós,
taubateanos”.Hebe Maria
Monteiro de Camargo
Ravagnani nasceu em
Taubaté em 8 de março de
1929. Era filha de Esther
Magalhães Camargo e
Segesfredo Monteiro
Camargo (também
conhecido como Fêgo
Camargo).A Prefeitura de
Taubaté, inclusive, mantém
uma escola de artes, que leva
o nome do pai da
apresentadora – a Escola
Municipal de Artes Maestro
Fêgo Camargo.

Taubaté: Prefeito decreta
luto oficial de três dias

pelo falecimento de
Hebe Camargo

A Associação Comercial e
Industrial de Taubaté – Acit
– comunica que na próxima
quinta-feira, 4 de outubro,
está instaurado feriado
municipal em homenagem ao
dia de São Francisco das
Chagas, padroeiro de
Taubaté. No dia, o
funcionamento do comércio
fica a cargo de cada
empresário.De acordo com a
Convenção Coletiva do

Trabalho, disponível no site
da Acit, o comerciante que
optar por permanecer aberto
durante o feriado deve
requerer autorização aos
sindicatos patronal e
profissional, além de cumprir
com os devidos direitos
trabalhistas dos
funcionários.Já nos dias 5 e
6, sexta-feira e sábado, o
comércio em Taubaté
funcionará normalmente.

“Muitas pessoas irão
aproveitar o próximo final de
semana para adiantar as
compras para o Dia das
C r i a n ç a s ,
então é importante lembrar
que, apesar do feriado na
q u i n t a - f e i r a ,
 o comércio funcionará
normalmente sexta e
s á b a d o . ” ,
alerta a empresária Sandra
Teixeira, presidente da Acit.

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
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