
A GA GA GA GA GAZETAZETAZETAZETAZETAAAAA     DOSDOSDOSDOSDOS M M M M MUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOSUNICÍPIOS
CAÇAPAVA • CAMPOS DO JORDÃO • CARAGUATATUBA • CUNHA • ILHABELA • JAMBEIRO • LAGOINHA • MONTEIRO LOBATO • NATIVIDADE DA SERRA • PARAIBUNA • PINDAMONHANGABA •

REDENÇÃO DA SERRA • SANTO ANTONIO DO PINHAL  •SÃO BENTO DO SAPUCAÍ • SÃO LUIZ DO PARAITINGA • TAUBATÉ • TREMEMBÉ • UBATUBA

ANO XXII  17/18/19 DE MARÇO DE 2012             Nº 12/685  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO                                                                     R$ 1,00

A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Página  4

A GAZETA DE

TREMEMBÉ
A GAZETA DOS

MUNICÍPIOS

17/18/19 de Março 2012

Pianista baiano se
apresenta na sede da AME
Campos No sábado (17/
03), o Jovens Talentos
promovido pela AME
Campos recebe mais uma
atração: Wesley Barreto.
O jovem pianista traz para
fechar a tarde do último
sábado de verão, obras de
J. Brahms, F. Chopin e F.
Liszt . Veja o repertório
completo, abaixoO
instrumentista iniciou
seus estudos de piano e
órgão, aos 10 anos, no
Conservatório de Música
de Schubert, concluindo o
técnico de piano ainda na
instituição. Já órgão e
teclado TKT tiveram seus
estudos finalizados em
Minami.Logo foi
contratado como diretor
musical pela Church of
Garden City e First
Church of Baptist de
língua portuguesa em
Nova Iorque. Ainda nos
Estados Unidos estudou
canto soprano com
Jocilene Aires Mala e
piano com Charla
Marrow. Além de cursos
de canto e regência com
Olga Ribeiro e Marcílio
de Oliveira,
r e s p e c t i v a m e n t e .
Atualmente é co-regente
do Coral e Orquestra Sem
Fronteiras (Belo
Horizonte) e atua nos
coros de grande
importância nos estados
de Minas Gerais, Bahia e

Espírito Santo.Barreto é
formado em bacharel em
piano, pela Universidade
Federal de Minas Gerais,
além de ser pianista,
também é regente,
coralista e falsetista.
Além de ter sido
professor no Colégio
Batista, em Belo-
Horizonte em 2006 e na
Escola de música Artlivre,
em São Paulo, em
2011.Como pianista se
apresentou em salas como
Teatro Municipal de
Ilhéus, Teatro Carlos
Gomes, Centro de Cultura
Adonias, Filho, Fundação
de Educação Artística,
Sala Juvenal Dias, Teatro
Treze de Maio. Além de
ter participado de
concurso como de Furnas
Geração Musical 2006,
sendo premiado com um
recital na Fundação de
Educação Artística. Além
de particioçãoes na Ópera
Studium e sendo o
pianista na ópera L’elisir
D’amore, em agosto de
2010 em Santa Maria, Rio
Grande do Sul e pianista
substituto do musical
GYPSY, São Paulo
(2010).Como barítono,
esteve no elenco dos
espetáculos “Os
pescadores de Pérolas”
(2006), “Aída” (2008),
“Macbeth” (2009), além
do Coral Carlos Alberto
Pinto Fonseca em
apresentações pelo

Palácio das Artes e no
Teatro Municipal de São
Paulo (2008) com a
Missa Afro-Brasileira
Batuque e Acalanto;
Floresta Amazonica,
H.Villa-Lobos (2009). Já
como falsetista atuou
(contralto) na Missa
Soleminis em Dó maior,
Mozart; Missa da
Coroação, Mozart e na
Missa em Fá maior, L.
Mesquita.Jovens Talentos
é uma realização da
Associação Amigos de
Campos do Jordão (AME
Campos) que busca
oferecer ao público local,
durante os demais meses
do ano,
 o mesmo espírito e
exploração musical
presente no mês de julho,
quando acontece o
Festival de Inverno,
trazendo jovens
instrumentistas, com até
27 anos, que vem se
destacando nos diversos
instrumentos.Recital de
Wesley Barreto começa
às 17h com entrada
f r a n c a .
 Informações pelo
telefone (12) 3662-2611.
Ame Campos está na Rua
Dr. Reid, 68  Abernéssia
PROGRAMA J.Brahms
Rapsódia II Intermezzo
op. 118 , I e II
F.ChopinEstudo op.25 , I
Estudo op. 10, XII Balada
I F.Liszt Liebertraume III
Estudo Transcendental X

 Campos do Jordão:
Jovens Talentos terá

recital de Wesley Barreto

Nomes ilustres ligados a
cidade de Taubaté foram
homenageados no Sedes -
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social,
inaugurado em agosto de
2011 e considerado o
maior complexo
educacional e esportivo da
região, entre eles o do
desembargador Antonio
Carlos Viana Santos, ex-
presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo.A
administração municipal
achou por bem prestar as
homenagens às pessoas
ilustres já falecidas,
emprestando seus nomes
aos diversos prédios que
compões o Complexo,
reconhecendo e
divulgando com isso a
valorização dessas
pessoas que contribuíram
de forma significativa
para Taubaté em suas
respectivas ações e
atuações.O Complexo
SEDES recebeu o nome
de Moacyr de Alvarenga
Peixoto, que atuou como
vereador em Taubaté por
sete legislaturas, de 1948
a 1973. Um grande
exemplo de homem

público, que pautou sua
vida dedicada à população
taubateana e soube estar e
fazer em todas as suas
ações voltadas ao
desporto, à cultura e a
política.Enquanto a
Escola de Ensino
Fundamental que compõe
o Complexo tem como
patronesse Maria
Aparecida Pereira
Peixoto, um reconhecido
enaltecimento e gratidão
a grande mulher que nutria
um carinho especial com
a população de Taubaté,
especialmente os mais
humildes, tendo se
dedicado voluntariamente
a filantropia; a Creche
recebeu o nome de
Tenente PM Alexandre
Ghandi de Souza Lacerda,
um exemplo na história
recente da Policia Militar
que foi covardemente
assassinado em setembro
de 1996, quando agiu na
defesa da sociedade e do
patrimônio, tentando
impedir o roubo de
veículos na saída de um
baile de formatura.Já o
auditório do SEDES, com
1.400 lugares, recebeu a

denominação de
Auditório desembargador
Antonio Carlos Viana
Santos, ex-presidente do
Tribunal de Justiça de São
Paulo, falecido em
janeiro de 2011. Um dos
principais nomes do meio
jurídico do País, que
atuou por mais de 30 anos
como Professor de
Direito da UNITAU. Ao
ginásio poliesportivo foi
dada a denominação de
Ginásio Áureo Antonio
Marques Guimarães, uma
justa homenagem ao
grande esportista que
prestou voluntariado
durante toda sua vida na
cidade de Taubaté.Além
dessas homenagens,
Monteiro Lobato também
foi lembrado através de
sua obra “Reino das Águas
Claras” e do personagem
Visconde de Sabugosa,
que deram nomes as duas
bibliotecas do SEDES.As
homenagens ficaram
gravadas através de placas
alusivas às distinguidas
p e r s o n a l i d a d e s ,
ressaltando assim as
virtudes dos
homenageados.

Taubaté: Prefeitura
presta homenagens a

nomes ilustres no
Complexo Educacional

SEDES

A prefeitura municipal de
Taubaté, através do Centro
de Controle de Zoonoses
(CCZ), continua
intensificando os
mutirões de castração de
cães e gatos. O objetivo é
evitar a procriação
indesejada contribuindo
para diminuição da
incidência de animais nas
ruas da cidade,
minimizando os riscos de
zoonoses, tanto em
animais quanto na
população humana.Com a
intensificação dos
mutirões, já foram
realizadas mais de 750
castrações nos dois
primeiros meses de 2012,
no próprio CCZ e nos
bairros do Belém e
Caieiras . De acordo com
a Drª Mylene Iemini,
veterinária responsável

pelo CCZ, este número
representa que, evitou-se
em média, o nascimento
de 9 mil filhotes em um
ano, tomando como base
duas crias por ano e seis
filhotes por cada, muitos
desses animais estariam
vagando nas ruas da
cidade.Todas as
castrações de animais
realizadas pelo CCZ são
gratuitas e realizadas em
animais de munícipes
carentes ou recolhidos
nas ruas.Outras ações
desenvolvidas pelo CCZ
são as Palestras sobre
Posse Responsável, o
Projeto “CCZ vai a
Escola” e as Feiras de
Adoção, realizada todos
os sábados, na Praça Dom
Epaminondas, das 8 às 12
horas, disponibilizando
para adoção filhotes e

animais adultos.Essas
ações fazem parte do
conjunto de projetos
educativos efetuados pelo
Centro de Controle de
Zoonoses. “A
conscientização é feita à
população para estimular
a posse responsável.
Animais soltos oferecem
risco à saúde humana.
Diminuir o abandono é
propiciar um convívio
livre de doenças para
todos”, afirma
Milene.Para mais
informações entrar em
contato pelo telefone
3625.5047 ou
comparecer ao Centro de
Controle de Zoonoses,
que fica na Estrada
Amácio Mazzaropi, s/nº
(próximo ao Hotel
Fazenda Mazzaropi), das
14 às 16:30 horas.

CCZ de Taubaté continua
intensificando mutirões
de castrações gratuitas

Com a finalidade de
preservar o patrimônio
do município, a
Prefeitura de Taubaté vem
desde o ano passado
promovendo uma série de
trabalhos visando à
restauração dos
principais locais de
visitação do
município.Um dos
pontos mais importante e
que representa a história
e cultura do município é
a estátua do Jeca Tatu,
localizada na Praça
Doutor Barbosa de
Oliveira e que desde o
ano passado foi motivo de
avaliação das condições
estruturais. O laudo
apontou que o restauro
seria a melhor

alternativa.A partir do
resultado, a prefeitura de
Taubaté, através da
Secretaria de Turismo e
Cultura, contatou o autor
da obra para realização da
restauração que terá
inicio na próxima
semana, uma vez que os
tramites administrativos e
legais estão em fase final
para assinatura do
contrato.De acordo com
o prefeito Roberto
Peixoto, a ação
 integra o processo de
revitalização de diversos
locais de visitação e lazer
público. “O poder público
vem promovendo não só
o resgate das condições
de estátuas e
monumentos da cidade,

como também a
edificação de diversos
outros, sempre visando
perpetuar a história e a
cultura de Taubaté”,
destacou o prefeito, que
pediu para a população
preservar as esculturas,
que são patrimônios da
cidade.A escultura do
Jeca Tatu, confeccionada
em madeira feita de
restos de uma árvore
centenária, é uma obra
dos artistas Raymundo
Ribeiro, Aristeu
Monteiro e Marcos
Gomes, ilustrando o
personagem criado por
Monteiro Lobato, em sua
obra Urupês, que serviu
de inspiração para
Mazzaropi.

Jeca Tatu pediu socorro
e Prefeitura diz que vai

acudir

A Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria de
Meio Ambiente (SEMA),
promove no próximo dia
21 de março, o 1º Fórum
Temático do Programa de
Educação Ambiental do
Gasoduto Campinas-Rio
(PEA-GASCAR), que
tem como tema “Gestão
Ambiental e Relação com
o Empreendimento: O
Gasoduto Campinas - Rio
e sua relação com o
entorno”.O evento será
realizado no Parque
Municipal do Vale do
Itaim, das 13h às 17h e
contará também com a
apresentação do
Programa de Educação
Ambiental, desenvolvido
pela KATU Gente &
Ambiente, que realiza
programas de educação
ambiental para empresas
do sistema Petrobras.O
fórum é destinado a
técnicos, professores,
empresários e líderes

comunitários. Além da
educação ambiental, o
projeto tem como
objetivo promover uma
discussão sobre a gestão
ambiental pública.O
GASCAR – Gasoduto
Campinas-Rio – tem uma
extensão de 448 km e já
está implantado,
passando por vários
municípios do Vale do
Paraíba. O programa
consiste em discussões
teórico-metodológicas
no campo da Educação
Ambiental, partindo de
uma abordagem
participativa, crítica e
transformadora.Suas
ações visam à construção
coletiva de soluções para
o desenvolvimento
sustentável e redução de
vulnerabilidades na
região, além de
favorecer uma gestão
ambiental pública mais
integrada.O PEA-
GASCAR já foi

apresentado a diretores,
supervisores e técnicos
da rede municipal de
ensino e da própria
SEMA no último dia 7 de
março.Segundo o
secretário de Meio
Ambiente de Taubaté,
Renato Felgueiras, a
realização do fórum e,
em breve da chamada
Aldeia Ambiental
(voltada para alunos da
rede municipal de
ensino) é uma ação de
contrapartida da
Petrobrás, a fim de
beneficiar as
comunidades por onde
passa o gasoduto.O
endereço do Parque
Municipal do Vale do
Itaim é Avenida São
Pedro, 2000, Jardim
América, Taubaté/SP.
Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3624-4195 ou
pelo email
pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br.

Prefeitura de Taubaté
promove 1º Fórum

Temático do Programa
de Educação Ambiental

do Gasotudo
Campinas-Rio

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
preparando ações alusivas
à Semana da Água para o
período entre os dias 20
e 23 de março.O Dia
Mundial da Água foi
instituído pela
Organização das Nações
Unidas (ONU), em 1992,
sendo comemorado no
dia 22 de março. O
objetivo principal da data
é criar um momento de
reflexão, análise,
conscientização e
elaboração de medidas
práticas para resolver os
problemas relacionados
com o uso sustentável da
água.Entre as ações
programadas, estão
cursos, palestras,
exposições e plantio de
árvores, voltadas,
principalmente aos
estudantes, em locais
como a Casa Verde, o
Bosque da Princesa, o
Parque Linear da Terra
dos Ipês 2, a Estação de
Tratamento de Água da
Sabesp e o projeto Horta
Alimento.”A Prefeitura
de Pindamonhangaba faz
sua lição de casa e realiza
ações de preservação e
redução do desperdício
de nossas águas.
Atualmente, nossa cidade
apresenta o melhor índice
de saneamento básico da
região, com quase 100%
de rede coletora de
esgoto, sendo, desses
100% tratado e devolvido

ao rio Paraíba”, citou o
prefeito João Ribeiro,
lembrando também das
parcerias da Prefeitura
com a Sabesp em
programas como a
fluoretação de água, o
c a ç a - e s g o t o ,
desassoreamento e
limpeza dos córregos
urbanos, plantio de
árvores e manutenção de
mata ciliar. Outra ação da
Prefeitura para preservar
e reduzir o desperdício de
água é o armazenamento
da água das chuvas na
Secretaria de Obras, para
a limpeza de veículos da
frota, além do
reaproveitamento da água
da piscina do complexo
esportivo do Araretama,
que será expandido para as
outras piscinas
municipais.A Semana da
Água será
realizada através da
Secretaria de Governo
(Departamento de Meio
Ambiente, Departamento
de Licenciamentos e
U r b a n i s m o ,
Departamento de
Comunicação, Parque
Natural Municipal do
Trabiju), Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
E c o n ô m i c o
(Departamento de
Agricultura e
Departamento de
Turismo), Secretaria de
Saúde (Vigilância
Sanitária/ Vetores, Cpic),
Fundo Social de

Solidariedade (Projeto
Horta Alimento),
Secretaria de Educação
(Casa Verde), Secretaria
de Esportes
(Departamento de
Esportes), Secretaria de
Obras (Departamento de
Trânsito) e Subprefeitura
de Moreira César. São
p a r c e i r o s :  S a b e s p ,
Exército Brasileiro,
Gerdau, Biomas Naturais
e ONG Nova
Essência.Dicas de
Economia de Água A
população pode e deve
fazer a sua parte para
preservar e reduzir o
desperdício de água.- São
perdidos 279 litros de
água ao lavar a calçada
com a mangueira. Use a
vassoura. - Lavar a louça
por 15 minutos, com a
torneira meio aberta,
consome 117 litros de
água. - Acionar a válvula
de descarga, por seis
segundos, gasta de 6 a 10
litros de água. - Um banho
de 15 minutos, com
chuveiro elétrico, gasta
144 litros de
água. De ducha,
por 15 minutos, consome
243 litros de água para
quem mora em
apartamento. - Torneira
fechada ao fazer a barba,
há uma economia de até
11 litros de água. -
Escove os dentes com a
torneira fechada e
enxague a boca com 1
copo de água.

Prefeitura de
Pindamonhangaba
prepara Semana da

Água
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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
17/18/19 de Março 2012

17/18/19 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.

O ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, informou
que as mudanças nas regras
do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade) já valerão para a
edição deste ano. O Enade
era aplicado somente aos
alunos concluintes de cursos
superiores, mas agora avaliará
também os estudantes do
penúltimo semestre da
graduação.”Isso resolve o
problema que nós
identificamos de postergar a
formatura do aluno por um
semestre, intencionalmente ou
não, para poder
eventualmente melhorar o
desempenho no Enade. Nós
queremos que todos eles

façam a prova para que a
gente tenha a verdadeira
avaliação da instituição”,
disse o ministro.A decisão
vem após a divulgação de
denúncias encaminhadas ao
Ministério da Educação
(MEC) sobre uma possível
manipulação da participação
dos alunos no Enade por parte
da Universidade Paulista
(Unip). A faculdade
supostamente reteria os
“maus alunos” no penúltimo
semestre para que eles não
fossem inscritos no Enade.
Assim, só os alunos mais
preparados participariam da
avaliação, elevando as notas
dos cursos. O MEC solicitou
que a instituição encaminhe

todas as informações para que
o caso seja investigado.
A Unip nega qualquer tipo de
manobra ou irregularidade na
inscrição dos alunos. De
acordo com a direção da
universidade, a melhoria dos
resultados nas últimas edições
d o
Enade é resultado das
inovações implantadas pela
instituição em seus cursos.
S e g u n d o
Mercadante, as novas regras
do Enade serão publicadas no
D i á r i o
Oficial da União de ontem ,
dia 15.O Enade é aplicado
geralmente em novembro e
avalia cursos de graduação
diferentes a cada ano.

Mudanças no Enade
começam a valer este
ano, confirma ministro

O Projeto Fazendo Arte, da
Secretaria de Educação de
Tremembé, está com
inscrições abertas para aulas
de dança flamenca. As aulas,
exclusivas para pessoas
acima de 15 anos de idade,
acontecem todas as quintas-
feiras, das 19h às 20h30, na
sede do Projeto, localizada à
Rua Monteiro Lobato, 50.A
coordenadora do Projeto,
Conceição Molinaro, afirma
que todas as pessoas podem
aprender a dança flamenca,
desde que gostem de música

e de dança. Originária de
Andaluzia, no sul da Espanha,
a dança flamenca hoje é
praticada em todo o
Brasil.Muitas pessoas já
descobriram os benefícios
deste tipo de dança para o
corpo e a mente. É possível
gastar cerca de 350 calorias
em apenas 1 hora de aula. As
aulas são dinâmicas. Nelas,
o participante aprende
coreografias, técnicas de
sapateado e exercícios de
consciência corporal. O
flamenco em si, modela o

corpo, fortalece a
musculatura, melhora o
abdômen, afina a cintura,
alonga a coluna, melhora o
condicionamento físico e
eleva a autoestima. No
Projeto Fazendo Arte em
Tremembé, a responsável
pelas aulas de flamenco é a
professora de balé e
s a p a t e a d o ,
Márcia Cristina
Rodrigues.Os interessados
devem entrar em contato por
meio do telefone (12) 8121-
4833.

Tremembé: Fazendo Arte
abre inscrições para

curso de Dança
Flamenca

Motoristas de Taubaté estão
tentando sensibilizar a
Prefeitura quanto ao perigo
ocasionado aos pedestres
pelas faixas pintadas no solo,
e justamente para a
segurança deles.Com as
faixas, os pedestres estão
cada dia mais descuidados.
Chegam a atravessar a rua em
local até 5 metros distante da

faixa. São capazes de
atravessar mesmo quando os
veículos estão muito próximos
e quase sem dar tempo ao
motorista de frear com
segurança. Pior: tem pedestre
que se veste de roupa escura,
sai à noite e atravessa em
locais escuros...e onde não
existe a faixa. “Agora, eles
pensam que estão em outros

países, onde basta por o pé na
rua que os carros param. Aqui
ainda não é assim”, disse um
motorista ao DT.A sugestão
que se faz, para a segurança
de todos, é que sejam
instalados semáforos para
veículos e semáforos para
pedestres, em todas as áreas
onde foram pintadas as faixas
de segurança.

Pedestres descuidados
inviabilizam faixas

A Câmara de Taubaté
aprovou na tarde de
quarta-feira, 14, o projeto
de lei que objetiva a (re)
contratação da Sabesp
para cuidar do
abastecimento de água e
saneamento na cidade.
Readequado às exigências
do Marco Regulatório de
Saneamento (lei federal
11445/ 2007),

contemplando a zona
rural e também contendo
um plano municipal de
saneamento, o projeto
estava de acordo com o
que deva ser um contrato
de uma cidade que agora
participa de uma Região
Metropolitana.O projeto
foi aprovado por
unanimidade, com uma
emenda da vereadora

Pollyana Gama, de
aumentar de cinco para 16
os conselheiros de
Controle dos serviços que
a Sabesp estiver prestando
à cidade,
e outra emenda do
vereador Jéferson
Campos, que obriga a
instalação de um ponto de
atendimento da Sabesp na
Rodoviária Velha.

Contrato com a Sabesp
é aprovado pela Câmara

A Prefeitura começou na
última semana a reforma e
ampliação de duas creches
no município, uma em
Caçapava Velha (Creche
Prof.ª Márcia Aparecida
Faria) e outra na Vila Paraíso
(Padre José Benedito Alves
Monteiro). O objetivo é
melhorar a estrutura e
ampliar o espaço para
acompanhar as futuras
demandas dos bairros. Na
creche Prof.ª Márcia
Aparecida Faria, serão
reformados 457 m² de área
e construídas 363,73 m².
Atualmente, a creche conta
com duas salas de maternal
e duas de berçário. Entre as
melhorias realizadas, todas
as salas contarão com um
solário independente e um
local especial para a troca de
fralda das crianças, anexo à
sala de aula, onde o
educador terá visão do
restante da turma.Serão

construídos um vestiário
para funcionários. A entrada
da creche também receberá
acesso coberto para a
proteção das crianças e
mães.O valor do contrato
para a execução da obra é
de R$ 672.607,14 em
recursos próprios e a
empresa contratada para a
execução é a Gaspar &
Gaspar Construções
LTDA.Já na creche Padre
Benedito Alves Monteiro, na
Vila Paraíso, serão
reformadas 457 m² de área
e construídas 467,25 m².
A creche contará com mais
duas salas, uma de maternal
e uma de berçário. As novas
salas e as já existentes
ganharão solário e locais
especiais para a troca de
f r a l d a s .
Serão realizadas reformas no
telhado, na rede elétrica e
hidráulica.As salas
administrativas terão seus

espaços remanejados.
Serão construídos vestiário
para funcionários,
depósito de limpeza e
reorganizados os espaços da
lavanderia e da copa.Nesta
obra o investimento é de R$
7 4 7 . 7 8 2 , 7 7
e a empresa contratada é a
Picoloto Engenharia e
R e p r e s e n t a ç õ e s
 LTDA.
Uma grande mudança em
ambas as creches será a
construção, na área externa,
de um grande salão com
palco e camarim para a
realização de eventos com os
pais e recreação das
c r i a n ç a s .
Em ambas as obras,
o prazo para a finalização é
de 180 dias e todas as
etapas estão sendo
realizadas de forma a não
interromper a rotina da
creche e garantir a segurança
das crianças.

 Caçapava: Prefeitura
começa reforma e

ampliação em creches
do município

O CPIC – Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares, foi
inaugurado em 06 de
agosto de 2006 para
implantação e ampliação
das Práticas Integrativas e
Complementares na Rede
Municipal de Saúde.Esta
unidade faz parte da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social da
Prefeitura de
Pindamonhangaba e
oferece, aos usuários do
SUS atendimentos
Homeopáticos, Lian Gong
18 Terapias, treinamento
de Alimentação Saudável,
GARRA – Grupo de

Apoio a Revitalização e
Reeducação Alimentar,
rodas de estudo de plantas,
terapia comunitária e
Arteterapia. O CPIC de
Pindamonhangaba tem
sido referência
 nas práticas integrativas e
c o m p l e m e n t a r e s .
Com os objetivos de
capacitar a
R e d e
de Saúde, desenvolvendo
uma ação transversal por
toda atenção
 básica no tocante às
ações das práticas
integrativas e
complementares em
saúde. Este centro

a r t i c u l a - s e
com a estratégia saúde da
família apoiando as ações
de promoção da
saúde.”As atividades
realizadas no CPIC
contemplam a
integralidade do indivíduo
(física, mental,
emocional, espiritual e
social) e a sua autonomia
em relação ao seu corpo”,
ressalta a equipe
do CPIC.O CPIC fica na
rua Fausto Vilas Boas,
número 44, Vila
Bourghese.Para mais
informações entrar em
contato pelo telefone
3642-2420.

CPIC oferece atividades
diferenciadas no

município


