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O resultado do exame é
rápido e o tratamento gratuito
Nesta sexta-feira (16),
encerra a Campanha de
Combate à Tuberculose,
realizada pelo Governo
Municipal, por meio da
secretaria de Saúde. O
exame pode ser feito em
todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e no Centro de
Especialidades Médicas
(CEM), das 8h às 17h.O
objetivo da campanha é
diagnosticar novos casos da

doença no município e alertar
sobre os riscos decorrentes
da doença, pois Caraguá é
uma das cidades com maior
índice de casos do Estado de
São Paulo. Até o momento,
foram realizados 33 exames.
A meta é realizar mil.As
pessoas que apresentarem
sinais de emagrecimento,
cansaço fácil, suor, febre
noturna e tosse constante, há
mais de três semanas, devem
procurar a UBS mais
próxima. A contaminação

acontece pelo ar, na
respiração.O exame é rápido
e gratuito e o diagnóstico é
feito pelas enfermeiras. Se a
doença for diagnosticada, o
paciente é encaminhado para
tratamento com medicação
durante seis meses.Serviço
Campanha de Combate à
TuberculoseAté dia 16 de
março, das 8h às 17h Locais:
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e Centro de
Especialidades Médicas
(CEM)

Caragua :Campanha
de Combate à

Tuberculose termina no
dia 16

Pindamonhangaba vai
comemorar o Dia Nacional
da Poesia. A data é 14 de
março e foi criada em
homenagem a Castro Alves,
no entanto a cidade vai
promover ações no dia 17.
O evento é uma iniciativa da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Cultura, e conta com a
parceria da empresa Viva
Pinda. Artistas estarão
espalhados no mercado
municipal, a partir das 7 h, e
na Praça Monsenhor

Marcondes, a partir das 9
h.Haverá o varal de poesias,
panfletagem de poesias,
performances poéticas e a
poesia em movimento,
quando os ônibus da
empresa de ônibus da
cidade estarão circulando
com obras de autores locais
entre os dias 12 e 19 de
março.”Pelo segundo ano
consecutivo celebraremos
esta data. Ser abordado e
ouvir uma poesia, será no
mínimo surpreendente. Se
tivéssemos realmente
ouvidos de ouvir, olhos de

ver, seríamos mais receptivos
a toda a poesia que nos
envolve diariamente, mas
infelizmente pela correria
deixamos escapar aos
nossos sentidos. Pelo menos
neste dia, nossa intenção é
proporcionar esta
oportunidade aos que
passarem pela feira municipal
e pela praça.
Agradeço a parceria da
empresa Viva Pinda com
esta iniciativa cultural”,
finaliza a diretora do
Departamento de Cultura,
Nilza Mayer.

Pindamonhangaba
comemora Dia da Poesia

A Prefeitura de Taubaté,
em parceria com a
Unitau, vai desenvolver no
dia 14 de março, com a
união do projeto “Saúde na
Educação” com o “Unitau
na praça”, um trabalho de
prevenção e
conscientização da
população, além de

atendimento aos
munícipes.A parceria, que
visa atentar a população
em relação aos problemas
com o vírus HPV,
tuberculose, dengue e
câncer de colo do útero,
conta com a participação
dos alunos da Unitau, dos
cursos de enfermagem,

fisioterapia, psicologia e
medicina, sob a
coordenação das
professoras Stella Zöllner
e
Rosemeire Análio.Os
interessados podem ir à
praça no dia 14 e receber
o atendimento à partir das
8:30h.

Prefeitura de Taubaté
participa de ações na

Praça Dom
Epaminondas

Atendendo solicitação da
comunidade do bairro do
Cecap, através do líder
comunitário Luiz Carlos da
Silva Júnior ( Juninho), o
prefeito Roberto Peixoto,
determinou que a Secretaria
de Serviços Públicos
Municipais, efetuasse uma
operação limpeza pelas ruas
do bairro.Essa ação da
administração do prefeito
Peixoto, obteve a aprovação
da comunidade do local, pois
tem como objetivo principal a

melhoria da qualidade de vida
dos cidadãos do Cecap.”A
nossa secretaria através das
regionais atuam
semanalmente em diversos
pontos do município,
procurando atender a
demanda não somente na
parte da limpeza com varrição,
mais como poda de árvores,
entre outros serviços”,
destaca o secretário Roberti
Costa.”Em nome da
comunidade do Cecap, quero
agradecer mais uma vez a

atenção que o prefeito
Roberto Peixoto disponibiliza
com os moradores.
 É um homem público que
trabalha intensamente
buscando sempre o bem da
c i d a d e .
Não podemos deixar que
pessoas que não
contribuem com o bem
comum procurem levar o
município aos caos”, ressalta
o líder co
munitário Luiz Carlos da Silva
Júnior( Juninho).

Cecap recebe serviços
de limpeza da prefeitura

As inscrições para os cursos
de Extensão de Línguas
(Inglês e Espanhol),
oferecidos pela Universidade
de Taubaté, estão abertas até
o final do mês de março. O
investimento do aluno é quatro
parcelas de R$65,00 por cada
módulo/nível. Os interessados
podem ser ou não alunos da
Unitau e devem se inscrever
pelos sites www.epts.com.br
e www.unitau.br/
cursosrapidos ou na secretaria
da Pró-Reitoria de Extensão
e Relações Comunitárias
(PREX).As aulas de inglês
serão realizadas duas vezes
por semana, das 18hs às 19hs,

no Departamento de Ciências
Sociais e Letras, e serão
ministradas por professores
pós-graduados da
Universidade. O curso foi
dividido nos seguintes
módulos: Iniciação - níveis 1,
2 e 3; Atualização - níveis 1 e
2; e Qualificação Profissional
- nível único. Caso outras
turmas sejam formadas por
alunos de outros
departamentos da
Universidade, o curso poderá
ser realizado no departamento
de origem desses alunos. Para
tanto, é preciso o
preenchimento mínimo de
quinze vagas.No dia 15 de

março, haverá uma aula de
nivelamento para todos os
inscritos no curso de Inglês,
às 18h, no Departamento de
Ciências Sociais e Letras. Os
inscritos para o curso de
Espanhol, que será ministrado
aos sábados também no
mesmo departamento,
começam suas aulas no dia 23
de março.
Para efetuar a inscrição
presencialmente na secretaria
da PREX, o candidato deve
se dirigir à Avenida
 9 de julho, 199, Centro. É
preciso levar uma cópia do
RG e CPF e ter, no mínimo,
de 17 anos.

Unitau está com
inscrições abertas para

cursos de Inglês e
Espanhol

A pós-graduação da
Universidade de Taubaté está
promovendo o concurso
cultural #voufazerpos, para
estimular a criatividade dos
futuros alunos de pós-
graduação. A Unitau premiará
o internauta mais criativo com
um tablet Samsung Galaxy
Tab 7.0.Os interessados em
concorrer ao prêmio deverão
produzir, até o dia 28 de
março, uma frase com as

palavras “carreira, futuro,
satisfação e Unitau”, na aba
“ P r o m o ç ã o
#voufazerpos”, disponível na
página do facebook da Pós-
g r a d u a ç ã o
( w w w. f a c e b o o k . c o m /
posunitau).Uma comissão
julgadora, integrada por
profissionais da Unitau, ficará
responsável por avaliar todas
as frases recebidas no
período de participação, de

acordo com critérios de
criatividade, originalidade e
adequação ao tema proposto.
O resultado final da promoção
será publicado no dia 04 de
a b r i l ,
às 10h, no blog oficial da Pós-
graduação da instituição,
www.voufazerpos.unitau.br.
O ganhador
 também será informado do
resultado via
rede social e por e-mail.

Pós-graduação
da Unitau promove
concurso cultural

Os prêmios principais são no
valor de R$ 50 mil, R$ 30 mil
e R$ 20 milOs bilhetes para o
40º sorteio da Nota Fiscal
Paulista estão disponíveis para
consulta no site do programa
(www.nfp.fazenda.sp.gov.br).
A extração de março vai
distribuir um total de R$ 17
milhões e os prêmios
principais serão de R$ 50 mil,
R$ 30 mil e R$ 20
mil.Participam do sorteio os
usuários cadastrados no
programa e que efetuaram
compras no mês de novembro
de 2011 e forneceram o CPF
ou CNPJ. No total foram
gerados 103.327.689 bilhetes
eletrônicos sendo 97.614.760
pertencentes a consumidores,
5.550.667 a entidades de
assistência social e de saúde
e 162.262 a
condomínios.Serão sorteados
1,5 milhão de bilhetes
eletrônicos no 40º sorteio da
Nota Fiscal Paulista. Além
dos prêmios principais, os
consumidores também
concorrem a mais 300
prêmios de R$ 1.000; mil de
R$ 250, 15 mil de R$ 50,
76.303 de R$ 20 e 1.407.394
de R$ 10. O resultado estará
disponível no site da Nota

Fiscal Paulista a partir do dia
15.Para participar do sorteio,
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.Sobre o
programa Nota Fiscal
PaulistaA Nota Fiscal
Paulista, criada em outubro de
2007, integra o Programa de
Estímulo à Cidadania Fiscal do
governo do Estado de São
Paulo e reduz, de fato, a carga
tributária individual dos
cidadãos, que recebem
créditos ao efetuar compras
de mercadorias em São
Paulo. O sistema distribui até
30% do ICMS efetivamente
recolhido pelo
estabelecimento comercial
aos consumidores que
solicitam o documento fiscal
e informam CPF ou CNPJ,
proporcional ao valor da

nota.A devolução é feita em
créditos, que podem ser
acompanhados pela internet e
utilizados para pagamento do
IPVA ou resgatados em
dinheiro. O consumidor
também pode solicitar o
documento fiscal sem a
indicação do
 CPF/CNPJ e doá-lo a uma
entidade de assistência social
ou de saúde cadastradas no
programa Nota Fiscal Paulista,
se assim desejar. Essa é uma
decisão pessoal e exclusiva
do consumidor.
O programa conta com mais
de 12
milhões de participantes
cadastrados e, desde seu
início e 16 bilhões de
documentos fiscais
processados na
Fazenda. No total, a
 Nota Fiscal Paulista devolveu
aos participantes do programa
mais de R$ 5,2 bilhões, sendo
R$ 4,6 bilhões em créditos e
R$ 610,2 milhões em prêmios
nos 39 sorteios já realizados
.Para conferir os créditos,
aderir ao sorteio ou obter mais
informações sobre a Nota
Fiscal Paulista, basta acessar
o site
www.nfp.fazenda.sp.gov.br.

Bilhetes do sorteio da
Nota Fiscal Paulista

estão disponíveis para
consulta

Novas adaptações e
manutenções serão
realizadas pela Prefeitura de
Taubaté na região da
Chácara do Visconde. As
ações, que visam melhorar as
condições do trânsito em
trechos da cidade, vão
desde rotatórias e
recapeamentos, até a
conversão de mãos duplas
para mão única.De acordo
com o prefeito Roberto

Peixoto, o trânsito na cidade
tem crescido
consideravelmente e novas
melhorias precisam ser
realizadas.As obras a serem
realizadas são: retirada dos
prismas da Rua Visconde de
Sabugosa e execução de
uma pequena rotatória
rebaixada na esquina com a
Rua Marques de Rabicó;
recapeamento das ruas
Visconde de Sabugosa e em

trechos das ruas Pica Pau
Amarelo, Dr. Antonio Moura
Abud e
Domingues Ribas; alteração
de sentido entre as ruas
Anastácia e Domingues
R i b a s ;
 e retirada do canteiro central
da esquina da rua Antonio de
Moura Abud com a rua
Pica pau Amarelo,
m e l h o r a n d o
 a elevação da pista no local.

Prefeitura executa obras
e novas adaptações na
Chácara do Visconde

A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
celebrou o Dia da Mulher
com uma grande recepção
feita para as alunas da
entidade, na última quarta-
feira, dia 8. A data foi digna
de uma programação
especial e a turma feminina
da melhor idade começou o

dia com um delicioso café da
manhã oferecido pela
instituição.Na sequência, a
psicóloga Maria de Lourdes
Siqueira Confort ministrou
u m a
palestra com o tema
“Caminhando”, que abordou
a força da mulher e a
importância da figura

feminina perante a família e
a sociedade.A
comemoração reuniu 250
mulheres e marcou a primeira
data festiva do calendário da
e n t i d a d e .
 A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté fica
à Rua Portugal,
 169, Jardim das Nações.

Irmandade de Taubaté
faz homenagem às

mulheres

A Prefeitura de Taubaté
está realizando desde a
última segunda-feira, 12
de março, obras de
ampliação da Praça Oito
de Maio, na região
central da cidade. As
obras são resultado de
alteração promovida no
sistema viário da
região.Segundo o diretor
de Planejamento da
Prefeitura, José Antonio
Rodrigues Alves, o
acesso ao Largo do
Rosário pela Rua Dr.
Emílio Winther, deverá
ser totalmente
normalizado a partir de
quinta-feira, 14 de
m a r ç o . ” N e s s e s
primeiros dias foi
necessária a utilização de
máquinas pesadas para
preparar o piso para a
ampliação da calçada da
praça, o que acabou
interferindo no tráfego

de veículos”, ressaltou.
Já a partir de quinta-feira,
completou o diretor, os
trabalhos se restringirão
mais à área interna da
praça, com reflexos bem
menores no tráfego de
veículos pelo
local.Melhorias no
trânsito A alteração do
trânsito na região da
Praça Oito de Maio faz
parte do programa de
melhoria do sistema
viário do município
implantado por
determinação do
prefeito Roberto
Peixoto.Como já foi
informado com
antecedência para os
motoristas, quem trafega
pela Rua Coronel
Gomes Nogueira não
poderá mais
acessar a Rua
Quatro de Março
passando pelo trecho

entre a Praça Oito de
Maio e as antigas
instalações da Secretaria
da Educação (que foi
fechado).Agora, o
acesso deve ser feito
pela Rua Engenheiro
Fernando de Matos,
passando pela Praça
Santa Teresinha e
retornando no sentido
centro pela
lateral esquerda da Praça
Oito de Maio.
Peixoto destacou que as
mudanças feitas
até o momento “já
trouxeram reflexos
muito positivos para o
trânsito da cidade”. Ele
citou que outras
alterações importantes
foram promovidas nas
regiões da Praça da CTI
e da Avenida
Granadeiro Guimarães
(próximo ao Hospital
Universitário).

Praça Oito de Maio está
em obras

Uma missão de
monitoramento do Centro
do Patrimônio Mundial da
Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura
(Unesco) e o Conselho
Internacional de
Monumentos e Sítios
(Icomos) realizam, até
sábado, dia 17, em
Brasília, trabalho de
avaliação sobre o estado
de conservação da cidade.
O objetivo é verificar se
há condições de a capital
ser mantida na lista de
Patrimônio Mundial.Nas
reuniões, os especialistas
vão avaliar os projetos
sobre as áreas tombadas,
o Plano de Preservação
do Conjunto Urbanístico
de Brasília (PPCub) e as
ações de fiscalização na
região central, além de
políticas públicas. Para o
governo do Distrito
Federal (GDF), a
preservação do título de
Brasília como patrimônio

da humanidade é
considerada prioridade.O
GDF informou que no fim
do ano passado o PPCub
estava em fase de
conclusão. Em 2012, foi
instituído pelo governo
local o Ano de
Valorização de Brasília
como Patrimônio
Cultural da Humanidade -
título concedido em
1987. O PPCub envolve a
preservação, o
planejamento e a gestão
do conjunto urbanístico
de Brasília.A missão da
Unesco e do Icomos vai
avaliar ainda se estão
mantidas as
c a r a c t e r í s t i c a s
fundamentais das
superquadras, que
definem por exemplo a
predominância de áreas
livres arborizadas e
equipamentos de uso
comunitário, como os
parquinhos para as
crianças. Também vai
observar se nos arredores

do Lago Paranoá há áreas
para recreação, lazer,
cultura, esporte e
turismo.Serão observados
ainda se o plano original
de Brasília, definido por
Lúcio Costa para setores
destinados apenas às
casas e prédios com
menos de seis andares, é
respeitado. Também será
analisada a área que é
comercial – se os
espaços verdes
obrigatórios são
preservados.De acordo
com o GDF, Brasília
detém a maior área
tombada do mundo
(112,25 quilômetros
quadrados), sendo
o único bem
contemporâneo que faz
parte da lista de
Patrimônio Mundial. No
esforço de manter o
título, concedido há 25
anos, o governo local
criou um comitê
executivo para cuidar
exclusivamente do tema.

Unesco avalia se Brasília
deve manter título de
Patrimônio Mundial
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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.

Miscelânea
15 de Março 2012

15 de Março 2012

Culinária

Batata doce assada

Ingredientes:
Batata doce
4 colheres de sopa de manteiga.

Modo de preparar:
Descasque as batatas e cozinhe em uma panela com água ou na
panela de pressão, até ficar macia, mas firme. Retire da panela e
escorra. Em uma assadeira, distribua as batatas e coloque uma
colher de manteiga em cada canto da assadeira. Leve ao forno até
dourar. Retire e sirva.

Macarrão cremoso

Ingredientes:
3 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
250 gramas de presunto picado
1 lata de creme de leite
1 lata de ervilhas escorridas
1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Sal e pimenta do reino a gosto
1 colher de sopa de salsa picada
500 gramas de macarrão cozido “al dente”

Modo de preparar:
Em uma panela, coloque o azeite, a cebola e deixe fritas por 5
minutos. Acrescente o presunto, o creme de leite, a ervilha, o queijo
parmesão, o sal, a pimenta do reino, a salsa e misture bem. Coloque
o macarrão em um refratário, adicione os ingredientes da panela
misture bem. Leve ao forno, preaquecido por 15 minutos. Retire e
sirva em seguida.

Curiosidades

O hábito de dar brinquedos no Dia de Natal não é inspirado no
nascimento de Jesus Cristo. A origem está ligada às festas pagãs do
Império Romano. Desde o ano 336 antes de Cristo, em 22 ou 23 de
dezembro, era celebrado o Festival Natalis Solis Invisti, algo como
o nascimento do invencível Sol. Ainda em Roma, durante as festas
em homenagem ao deus chamado Saturno, a Saturnália (17 de
dezembro), era comum a troca de objetos. No ano novo romano (1º.
de janeiro), também era comum presentear os pobres e as crianças e
decorar as casas. A coincidência dessas datas provavelmente acabou
por definir a data maior da cristandade em 25 de dezembro, que
também era a data do nascimento de Mira, a deusa iraniana do
mistério. Famoso por sua generosidade, o bispo São Nicolau, que
viveu no século IV, na cidade de Myra (atualmente sudoeste da
Turquia), foi escolhido como patrono da data. A ele foi adicionada
parte da lenda escandinava do feiticeiro que punia as crianças
levadas e dava presentes às bem comportadas. Disso tudo resultou a
figura do Papai Noel. 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.

Comus é formado por
representantes dos
segmentos usuários,
t r a b a l h a d o r e s ,
prestadoresde serviço e
gestor.Os novos membros
da Diretoria do Conselho
Municipal de Saúde de
Pindamonhangaba, eleitos
e empossados em
fevereiro para o triênio
2012-2014, terão como
uma de suas funções
representar o segmento
da saúde pelo qual foi
indicado, seja como
usuários, trabalhadores,
gestor ou prestadores de
serviço. Esta interação
entre as áreas torna
democrática a discussão
de pautas, respeitando os
interesses e valores de
cada setor.A assessora de
Gestão Estratégica da
Secretaria de Saúde,
Cleonice Aparecida de
Faria, afirmou que essa
união só tem pontos
positivos. “Conseguimos
reunir todos os
segmentos para um bem
comum, que é a qualidade
da saúde na cidade”.O
Conselho é um órgão
deliberativo e uma das

importantes tarefas dos
conselheiros é
acompanhar, controlar e
avaliar a execução
orçamentária e financeira
do município, além de
fazer um
a c o m p a n h a m e n t o ,
controle e avaliação do
Plano Municipal de
Saúde. O presidente da
Diretoria do Comus,
Vitor Coque, também
destacou o valor dessa
diversidade entre os
membros. “O Comus é
responsável pela
fiscalização das finanças,
controle social e
divulgação de toda a saúde
pública da cidade”,
pontuou o presidente.A
nova diretoria realizou na
última quarta-feira, 7 de
março, uma reunião
extraordinária onde foram
a p r e s e n t a d o s
campanhas e projetos
exigidos pelo Ministério
da Saúde.Na última terça-
feira de cada mês o
conselho realiza uma
reunião ordinária, aberta
ao público, para discussão
de medidas e
reclamações. “A

população tem voz ativa
como qualquer membro
do Conselho da Saúde”,
afirmou o presidente. Em
março o encontro
acontecerá no dia 27, às
19 horas, no Centro de
Especialidades Médicas,
localizado na Rua
Frederico Machado,
centro. Para obter mais
informações os
interessados podem ligar
para o número (12) 3644-
5969. Confira os
representantes da
Diretoria: Presidente:
Vitor Coque (Sind-Saúde/
representante dos
usuários) Vice-
presidente: Fábio Lemes
(UBS Vila São Benedito/
representante dos
trabalhadores) 1º
Secretária: Sandra
Lujan Lopez Rezende
(Diretora do
Departamento de
Assistência a Saúde/
segmento gestor) 2º
Secretária: Cinthia
Marcondes Moreira
Muniz (USF Nova
Esperança – Araretama/
representante dos
trabalhadores)

União entre áreas dá forças ao
Conselho Municipal de Saúde

Iniciativa da Florestas
Inteligentes em parceria com
a Escola Estadual Manuel
Cabral, em Tremembé, prevê
a capacitação de 360 jovens
do ensino médio, entre 14 e
18 anos
Desde janeiro a Escola
Estadual Manuel Cabral,
localizada na cidade de
Tremembé, no Vale do
Paraíba (SP), se prepara
para um novo ciclo. Cerca de
360 estudantes do ensino
médio participarão do
Programa Equipe
Floresteens, recebendo
qualificação profissional, a
partir de março de 2012.
Uma cerimônia marcando o
início dos trabalhos acontece
no dia 22 de março na
própria escola.Iniciativa da
empresa Florestas
Inteligentes desenvolvida em
parceria com a Escola
Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz”, da USP, a
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente de
Tremembé e a própria Escola
Estadual Manuel Cabral, o
Programa se desenvolve em
três fases: intervenções
mensais com o objetivo de
introduzir o tema “Meio
Ambiente” para os alunos
dos 1º e 2º anos do Ensino
Médio; cursos de
aprofundamento em temas
relacionados ao meio
ambiente para aqueles que se
destacarem na primeira fase
e forem cursar o 3º ano, com
duração de 16 horas/mês
durante oito meses no ano; e
inserção daqueles que se
mostrarem interessados no
ensino técnico ou superior em
cursos voltados à área
ambiental.Os estudantes
residem em parte na zona
rural de Tremembé, e em

parte na área mais urbanizada
do município.A Escola
Estadual Manuel Cabral já
desenvolve desde 2011 um
projeto cujo tema é a
sustentabilidade, incluindo
plantios em Áreas de
Proteção Permanente, visita
a estação de tratamento de
água, a assentamentos rurais
e realização de feira de
ciências. Todo este trabalho
será complementado e
ampliado pelo Programa
Floresteens. Foi preparada
na escola uma sala
especificamente para a
capacitação, que acontece
sempre às sextas e sábados
a partir do dia 24 de março.
O objetivo do Programa é
suprir a necessidade que a
região apresenta em relação
à disponibilidade de mão de
obra qualificada em
profissões voltadas ao meio
ambiente, já que a região do
Vale do Paraíba apresenta
forte presença de viveiros
florestais.Os alunos que se
destacarem durante o
processo de capacitação
terão oportunidade de
ingressar em instituições de
ensino técnico e/ou superior,
ampliando as chances de
ingressar no mercado de
trabalho.A equipe do
Programa Floresteens é
composta por cerca de 14
profissionais, entre
engenheiros agrônomos e
florestais, gestores
ambientais, professores e
educadores.Objetivando
gerar oportunidades e
incentivo de estudo a jovens
estudantes da rede pública de
ensino e aumentar a oferta de
mão-de-obra especializada
na área ambiental na região
do Vale do Paraíba, a
Florestas Inteligentes

trabalha com inclusão social
e educação para a
qualificação, atuando em
comunidades de baixa renda,
tanto rurais quanto
u r b a n a s . F l o r e s t a s
Inteligentes é uma empresa
de soluções socioambientais
cuja missão é colocar homens
e florestas de pé. A ação atual
está localizada na cidade de
Tremembé, onde investe na
coleta de sementes,
capacitando a comunidade
local para o fornecimento e
comprando as sementes;
passando pela qualificação
técnica de adolescentes para
o mercado, dando
oportunidade de novos
horizontes - incluindo a
possibilidade de curso
superior na área ambiental;
chegando até os
reeducandos do Centro de
Progressão Penitenciária Dr.
Edgard Magalhães de
Noronha (PEMANO),
preparando-os para um
retorno qualificado ao
mercado através de uma
parceria com a ESALQ/
USP.Como resultado de toda
esta cadeia, a empresa
oferece como produtos finais
mudas adultas (a partir de
1m) cultivadas dentro do
PEMANO pelos
reeducandos, vasos
biodegradáveis de palha de
arroz e substrato para as
plantas. As mudas são
destinadas a compensações
ambientais, recomposição
florestal e grandes projetos
de paisagismo. A cadeia
produtiva, no entanto,
importa mais do que os
produtos, no sentido de
promover uma economia
inclusiva e verde.
 INFORMAÇÕES: Mônica
Ribeiro - 11 9821 7459

EQUIPE FLORESTEENS
CAPACITA JOVENS NA

ÁREA AMBIENTAL


