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A ponte do Vale das
Acácias, na Rua José
Teberga, recebe
construção de um muro de
contenção para reforçar a
cabeceira do local.
Devido às chuvas de verão
a cabeceira cedeu,
colocando em alerta a
situação da ponte. As
obras da construção do
muro começaram há duas
semanas e o término está
previsto para os próximos
25 dias úteis.No local, há
uma equipe da
Subprefeitura de Moreira
César para levantar o

muro, que dará mais
segurança aos usuários da
ponte. “Está sendo
executado a concretagem
de sapata (bloco de
concreto) e pilares para
receber o muro de
alvenaria”, explicou
Pedro S. Neves, mestre de
obras da Subprefeitura.O
mestre de obras
afirma que os próximos
passos são: elevação da
parede e a construção da
calçada. Ele cita
que a obra na
calçada é de ampliação
para estendê-la até o

muro.O objetivo é que a
ponte fique mais segura e
que os pedestres
transitem pelo local com
mais tranquilidade.”As
fortes chuvas dessa época
do ano colocam alguns
lugares em alerta, então
para evitar qualquer
problema, sempre
estamos procurando
solucionar os pontos
críticos para dar mais
segurança aos moradores
da região de Moreira
César”, disse o
subprefeito, Carlinhos
Casé.

Ponte do Vale das
Acácias tem construção
de muro de contenção

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
C o m u n i c a ç ã o ,
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 ÁguaA
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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O músico Segesfredo
Camargo, nascido no dia
16 de março de 1888,
dedicou toda sua vida a
musica e as artes. A
vocação do menino
Feguinho começou no
seio da família. Seu pai,
Francisco Camargo
conhecido como
Chiquinho Camargo foi
maestro e diretor
musical da Corporação
João do Carmo. Seus
irmãos: Arthur, Pedrinho
e Waldomiro também
eram músicos e
acompanhavam Fêgo
Camargo.Fêgo Camargo
era casado com Dona
Esther Magalhães com
quem teve os filhos:
Estela, Hebe, Aparecida,
Paulo e Lourdes.O
maestro começou sua
carreira como
trompetista. O
encantamento pelo
violino levou-o a se
tornar o grande músico
que conhecemos.
Autodidata, revelou em
entrevista que nunca
estudou violino. Quando
participava de uma
orquestra em Santos,
aproveitava as horas
vagas para experimentar
o som do instrumento.
Acabou sendo o 1º.
Violinista da Orquestra
Sinfônica do
Guarujá.Fêgo Camargo
integrou a Orquestra do
Cine Odeon e
posteriormente do Cine
Theatro Polytheama,
atual Metrópole. A
orquestra acompanhava
as películas
cinematográficas do

cinema mudo.O artista
muito contribuiu com a
cultura taubateana. Em
1928 com o artista
Sylvio Galicho cria e
monta “Ai de Mim” peça
de Teatro de Revista,
reunindo artistas,
músicos e convidados. O
espetáculo que teve sua
estreia no Polytheama
percorreu, com sucesso,
várias cidades do Vale do
Paraíba.Na década de 30
foi um dos idealizadores
das “Horas de Arte”,
programa cultural
promovido pelo Centro
R e c r e a t i v o
Taubaté.Como regente
da “Orquestra Odeon”
atuou na primeira
emissora de Rádio do
Vale do Paraíba, a PRD-
3 Rádio Bandeirante de
Taubaté.Criou o famoso
Coral “Orfeon” que
recebeu emocionados
elogios do compositor
Villa Lobos, quando este
visitou Taubaté.Foi um
dos fundadores do
Ginásio do Estado de
Taubaté.Em 1943,
mudou-se para São Paulo
onde ingressou na
Orquestra da Rádio
Difusora Paulista.Neste
período sua filha Hebe,
acompanhando os
passos do pai, iniciou
sua carreira de cantora.
Posteriormente Hebe,
abandonou a carreira
musical para se dedicar
ao rádio e à
televisão.Fêgo Camargo
faleceu em outubro de
1971, aos 83 anos, no
Hospital São Camilo em
São Paulo.Em 19 de

novembro de 1971, o
Prefeito Guido Miné
aprovou o decreto que
deu a denominação de
“Maestro Fêgo
Camargo” a Escola
Municipal de Artes de
Taubaté.A Escola de
Artes Maestro Fêgo
Camargo, no período de
20 a 23 de outubro de
2012 homenageará seu
patrono, oferecendo para
a comunidade uma rica
programação cultural:20
de março às 20h:
Abertura da Semana-
Exposição “Mandalas”-
alunos e professores de
Artes Visuais. Galeria
Lenita Freire – Escola
de Artes Maestro Fêgo
Camargo.21 de março às
20h: Apresentação de
Dança – Pátio da Escola
de Artes.22 de março às
20h: “Noite das Artes”:
Corais Fêgo Camargo
Infantil e Adulto,
Quinteto da Cidade de
Taubaté, Camerata
Juvenil “Movidos à
Corda”, Camerata
Zajdenbaum e Grupo de
Teatro. Teatro
Metrópole.23 de março
às 20h: Recital de
Professores em
homenagem ao Maestro
Fêgo Camargo:
violino, violão,
violoncelo, viola,
sopro e canto. Auditório
da Escola.Escola de
Artes Maestro Fêgo
Camargo: Av. Tiradentes,
202 – Taubaté.
Informações: (12)
3625-5061. Todos os
eventos têm entrada
franca.

“Semana Maestro Fêgo
Camargo”

Impulsionando ações em
prol da saúde da
p o p u l a ç ã o
tremembeense, a
Secretaria de Saúde de
Tremembé realiza até o
dia 30 de março, uma
campanha especial de
conscientização sobre a
tuberculose. O principal
objetivo é fazer uma busca
ativa de casos da doença
por todo o município,
realizando exames
diagnósticos em todas as
unidades de saúde da
cidade.Até o dia 30, quem
apresentar tosse há mais
de três semanas ou
qualquer outro sintoma da
doença, poderá procurar o
Centro de Saúde Dr.
Carlos Borges Ancora da
Luz, o Pronto
Atendimento Municipal
ou a unidade de Estratégia
de Saúde da Família (ESF)
mais próxima para
realizar o exame para o
diagnóstico da
tuberculose, no período
das 7h às 17h.”Existe cura
para a tuberculose,
principalmente se as
pessoas procurarem
ajuda, orientação e se a
doença for detectada no
início. A tosse há mais de
três semanas é um
sintoma muito importante

que ajuda a diagnosticar a
tuberculose”, explica
Briner Azevedo, médico
Infectologista da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica de
Tremembé.Real izada
anualmente na cidade, a
campanha que é
organizada pelo
Ministério da Saúde,
celebra no dia 24 de
março, o Dia Mundial de
Combate a
Tuberculose.Dúvidas
também podem ser
esclarecidas na Vigilância
Epidemiológica de
Tremembé pelo telefone
3607-1000 (ramal:
1052), situada à Praça da
República, 361,
Centro.Transmissão A
tuberculose é causada por
uma bactéria chamada
“bacilo de Koch”. Através
do ar contaminado com o
“bacilo”, eliminado pelos
pacientes com
tuberculose não tratados,
através da fala, tosse e
espirro. A tuberculose não
se transmite pelo sexo e
pelo sangue contaminado.
Exposição a friagem
(como por exemplo “abrir
geladeira sem camisa” e
“tomar gelado”) também
não causam tuberculose. É
importante que as pessoas

que residem com o
paciente tuberculoso
compareçam ao posto de
saúde, pois essa é uma das
formas mais comuns de
transmissão.Prevenção
Existe uma vacina,
chamada BCG, aplicada
no primeiro mês de vida,
que é capaz de prevenir as
formas mais graves da
doença, principalmente
nas crianças. Para prevenir
a doença é também muito
importante identificar
rapidamente os pacientes
com tuberculose para
tratá-los mais
rapidamente, reduzindo a
chance de contaminação
do ambiente. É
importante também que o
doente, ao tossir e
espirrar, tenha o cuidado
de proteger a boca e o
nariz.Em alguns casos,
avaliados pelo médico,
pode ser necessário o uso
de remédios por seis
meses para que a doença
seja prevenida.
Sintomas Os principais
sintomas são tosse (em
geral que persiste por
mais de 15 dias), febre
(mais freqüente ao
entardecer), suores
noturnos, falta de apetite,
emagrecimento e cansaço
fácil.

Tremembé: Secretaria de
Saúde promove

Campanha contra a
Tuberculose

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
entregar, nesta quinta-feira
(22), a escola José
Gonçalves da Silva, “Seu
Juquinha”, no loteamento
Liberdade. A inauguração
será às 10 horas e toda a
população está convidada. A
nova unidade escolar possui
1.300 m² e conta com oito
salas de aula, biblioteca, sala
da equipe de gestão
administrativa e pedagógica,
sanitários, cozinha, refeitório,
biblioteca, dentre outros.A
escola irá atender 500 alunos,
neste momento já foram feitas
cerca de 300 matrículas. Há
projetos para a construção de
uma quadra ao lado da
unidade escolar.Claudia
Aparecida Silva Galvão de

França, gestora da nova
escola, comenta que no local
serão desenvolvidos vários
projetos trabalhando a
responsabilidade social e
cidadania.  “A minha equipe
está demonstrando muito
empenho, a estrutura da
escola foi muito bem feita
para atender a todos os
alunos, inclusive os
deficientes. Temos palco para
apresentações com rampa,
banheiro para deficientes, as
salas foram bem distribuídas,
o pátio é amplo. Estou muito
feliz e as professoras estão
ansiosas para começar o
trabalho”, revela Claudia. Irá
funcionar uma sala de
educação infantil, duas de
primeiro ano, duas de
segundo, uma de terceiro,

duas de quarto ano e duas de
quinto ano. Já foi instalado um
parque da Primeira Infância
e os horários para utilização
serão estipulados e as
brincadeiras serão
monitoradas. O horário de
atendimento, no período da
manhã, será das 7 às 12
horas, para o Ensino
Fundamental, e pré-escola
das 7h30 às 11h30.O prefeito
João Ribeiro salienta que as
806 famílias terão a
oportunidade de levar os
filhos para uma
 escola próxima de
 casa e isto contribui com os
avanços educacionais no
município. E este é um dos
compromissos assumidos
com as famílias que residem
no Liberdade.

Prefeitura de Taubaté
entrega escola no
Liberdade nesta

quinta-feira

O Sesc Taubaté recebe
dia 2, às 15h, a atividade
Pra todo mundo brincar
com os índios da etnia
Kariri Xocó, que vivem
às margens do Rio São
Francisco, no município
de Porto Real do
Colégio, em Alagoas. Os
índios irão contar
histórias da cultura
indígena dos Kariri
Xocó, tais como
Guerreiro da Águia,
Dança da Kawã e o
Mutirão Indígena, todas
apresentadas em uma
linguagem performática
e interpretadas com o

uso de instrumentos
musicais originais de sua
cultura. Distribuídos
entre a platéia, esses
i n s t r u m e n t o s
possibilitam uma plena
interação e participação
dos ouvintes com os
c o n t a d o r e s . A
contação prossegue
com uma oficina de
música indígena na
 qual os instrumentos
musicais são
a p r e s e n t a d o s ,
compartilhados e
manejados, dando-se o
fechamento da
brincadeira com a

apresentação do ritual
Toré, um conjunto de
cantos e danças
indígenas que expressa
os acontecimentos
históricos e
culturais do grupo.Os
Kariri-Xocó e seus
remanescentes somam
cerca de 2.500 pessoas
em suas 200 famílias,
que lutam pela
resistência de sua cultura
até os dias de hoje. A
tribo resultou da fusão
de várias etnias
indígenas depois de anos
de aldeamento e
catequese.

Sesc Taubaté recebe índios
Kariri Xocó
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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
21 de Março 2012

21 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.

Ao todo, 107 municípios
de 19 estados foram
beneficiados com
recursos financeiros do
governo federal
destinados ao custeio de
novas equipes e
estruturas de assistência
básica à população. Para
ampliar o acesso da
população à atenção
básica no SUS, o
Ministério da Saúde
publicou, no dia
1 6  p o r t a r i a s  q u e
autorizam municípios a
contratarem profissionais
para a estratégia Saúde da
Família. As autorizações
prevêem 730 novos
Agentes Comunitários de
Saúde e o
credenciamento de 76
Equipes de Saúde da
Família e 58 Equipes de
Saúde Bucal. Além disso,
31 secretarias municipais
de saúde poderão
implementar Núcleos de
Apoio ao Saúde da
Família (NASFs). Ao
todo, 107 municípios de
19 estados foram
beneficiados com
recursos financeiros do
governo federal
destinados ao custeio das
novas equipes e estruturas
de assistência básica à
população. Os estados
contemplados foram
Alagoas, Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais,
Mato grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul,
Rondônia, Santa Catarina,
Sergipe, São Paulo e
Tocantins. Os valores
repassados aos

municípios integram o
chamado Piso da Atenção
Básica (PAB) Variável. O
incentivo anual por
Equipe de Saúde da
Família varia de R$ 80,4
mil a R$ 120,6 mil e por
Equipe de Saúde Bucal, de
R$ 25,2 mil a R$ 33,6 mil
– dependendo da
modalidade de equipe que
o município adotar. Já o
incentivo financeiro
federal destinado a cada
Agente Comunitário de
Saúde é de R$ R$ 11,3
mil.Estes recursos podem
ser superiores caso os
gestores locais do SUS
participem da estratégia
Saúde Mais Perto de
Você/Controle e
Qualidade, que prevê o
repasse de maior
incentivo financeiro
federal mediante o
cumprimento de metas de
qualidade na assistência
prestada aos usuários do
Sistema Único de
Saúde.NASFs – Por meio
da Portaria 455,O
Ministério da Saúde
também credenciou
novos Núcleos de Apoio
à Saúde da Família
(NASF) em 12 estados.
Serão implementados
seis NASFs Tipo I – onde
os profissionais devem
cumprir, no mínimo, 200
horas semanais de
trabalho – e 25 NASFs
Tipo II, onde os
profissionais devem
acumular 120 horas
semanais mínimas.Os
municípios que aderirem
ao NASF Tipo I recebem,
do Ministério da Saúde,
R$ 20 mil para a
implantação do núcleo e

mais R$ 240 mil
anuais  para o custeio das
equipes. A modalidade
Tipo II conta com R$ 6
mil para implementação
do NASF e mais R$ 72
mil anuais de custeio. Os
recursos são repassados
do Fundo Nacional de
Saúde para os fundos
municipais de saúde.Os
NASF são constituídos
por equipes
multiprofissionais que
trabalham afinadas e
vinculadas às Equipes de
Saúde da Famílias. Nos
núcleos, os profissionais
desenvolvem atividades
como consultas,
discussões de casos e
ações de educação
permanente em
saúde com a
população.SAÚDE DA
FAMÍLIA – O Programa
Saúde da Família é a
principal estratégia do
Ministério da Saúde para
reorientar o modelo de
assistência à saúde da
população a partir da
atenção primária, que é a
principal e mais próxima
porta de entrada do SUS,
capaz de resolver até 80%
dos problemas de saúde
das pessoas.Atualmente, o
país conta com 32.498
equipes de Saúde da
Família atuando em 5.288
municípios, o que
representa um percentual
de 95% dos municípios
brasileiros com cobertura
pelo Saúde da Família. A
execução da estratégia é
compartilhada pelos
estados, Distrito Federal
e municípios e
coordenada pelo
Ministério da Saúde.

Saúde da Família
ganha mais de 800

profissionais
A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza,
entre os dias 20 e 23 de
março, a Semana da Água,
com ações de
conscientização pela cidade. 
O evento está sendo
organizado pela Secretaria de
Governo, com a união de
diversas secretarias da
Prefeitura, e parceiros Entre
as ações programadas, estão
a aula inaugural do Curso
Ecologistas do Futuro, na
Casa Verde, para crianças
entre 10 e 14 anos, cursando
entre o 4º e o 9º ano;
palestra na estação de
captação da Sabesp,
próxima à ponte do rio
Paraíba, e atividades no
Bosque da Princesa, durante
a manhã e a tarde; além de
palestra e aula prática no
projeto Horta Alimento,
localizado no Loteamento
Azeredo. Para a quinta-feira
(22), data em que se
comemora o Dia Mundial da
Água, estão programadas
ações no Parque Linear,
também voltadas para
estudantes da rede municipal
de ensino. A Semana da
Água é realizada pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Governo
(Departamento de Meio
Ambiente, Departamento de
Licenciamentos e
Urbanismo, Departamento
de Comunicação, Parque
Natural Municipal do
Trabiju), Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(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 parceiros da
iniciativa, a Sabesp, o
Exército Brasileiro, a Gerdau,
a Biomas Naturais e a ONG
Nova Essência.A intenção da
Prefeitura, com a Semana da
Água, é criar um momento de
reflexão, análise,
conscientização e elaboração
de medidas práticas para
resolver os problemas
relacionados com o uso
sustentável da água. 
Mais informações e cobertura
dos eventos da Semana da
Água estão aqui, no site
oficial da
Prefeitura.PREFEITURA
DÁ O EXEMPLO
Pindamonhangaba faz a lição
de casa e é a cidade com o
melhor índice de saneamento
básico da região. Atualmente,
98% da cidade possui rede
coletora de esgoto e, desses,

100% é tratado e devolvido
ao rio Paraíba. Além disso, a
Sabesp tem um atendimento
de 100% de água encanada
na área urbana.A Prefeitura
de Pindamonhangaba e a
Sabesp são parceiras no
trabalho de fluoretação da
água. A Sabesp realiza a
fluoretação, que é a aplicação
de flúor na água que abastece
a cidade, desde 2009. Com
isso, vem registrando uma
queda acentuada dos casos
de cáries na população
atendida pela rede
pública.  Também é realizado
o armazenamento de água
das chuvas na Secretaria de
Obras, para lavagem de
veículos da frota. Além disso,
há o reaproveitamento da
água da piscina do complexo
esportivo do Araretama e o
processo será expandido para
outras piscinas públicas da
cidade: centros esportivos
João Carlos de Oliveira e
José Ely Miranda, e
complexo esportivo do
Cidade Nova.  A Prefeitura
de Pindamonhangaba e a
Sabesp são parceiras, ainda,
na realização do programa de
caça-esgoto, que identifica
lançamento de esgoto em
galerias de águas pluviais.
Com a identificação, a
Sabesp soluciona o
problema, livrando os
córregos urbanos da poluição
e do mau cheiro.   Além do
trabalho de despoluição das
águas, a Prefeitura realiza,
frequentemente, obras de
desassoreamento e limpeza
dos córregos urbanos,
garantindo a vazão das águas
e prevenindo enchentes e
erosão. Unido à limpeza, a
Prefeitura realiza ainda o
plantio e manutenção de
árvores da mata ciliar, que
está nas margens dos
córregos urbanos.RIO
PARAÍBA DO SUL
Formado pela confluência
dos rios Paraitinga e
Paraibuna, o rio Paraíba do
Sul nasce na Serra da
Bocaina, no Estado de São
Paulo, fazendo um percurso
total de 1.120Km, até a foz
em Atafona, no Norte
Fluminense. A bacia do rio
Paraíba do Sul estende-se
pelo território de três estados
- São Paulo, Minas Gerais e
Rio de Janeiro - e é
considerada, em superfície,
uma das três maiores bacias
hidrográficas secundárias do
Brasil, abrangendo uma área
aproximada de
57.000km².DICAS DE
ECONOMIA DE ÁGUA A
população pode e deve fazer
a sua parte para preservar e
reduzir o desperdício de
água.  - Use balde
 e pano para lavar o
 carro ao invés de uma
mangueira. Se possível,
não o lave durante a

estiagem. Lavar o carro com
mangueira com meia volta
aberta consome 560 litros de
água. Com balde, apenas
uma vez por mês, o consumo
é de 40 litros de água. - Você
sabia que ao se utilizar 1
copo de água, são
necessários pelo menos
outros 2, de água potável,
para lavá-lo? - Antes de lavar
os pratos e panelas, limpe
bem os restos de comida e
jogue-os no lixo. Deixe a
louça de molho na pia, com
água e detergente, por uns
minutos e ensaboe. Repita o
processo e enxágüe. - Use
regador para molhar as
plantas ao invés de utilizar a
mangueira. No verão a rega
das plantas deve ser feita de
manhãzinha ou á noite. Isso
reduz a perda de água por
evaporação. - Caso use
lavadora de roupa, procure
utilizá-la cheia e ligá-la no
máximo três vezes por
semana. São gastos, por
lavagem, 135 litros de água.-
O banho deve ser rápido. 5
minutos são suficientes para
higienizar o corpo e pode
economizar até 96 litros de
água. - Gotejando, uma
torneira chega a um
desperdício de 46 litros por
dia. Isto é, 1.380 litros por
mês. - Um buraco de 2
milímetros no encanamento
pode causar um desperdício
de 3.200 litros por dia, isto
é, mais de três caixas d’água.
SEMANA DA ÁGUA – 20
A 23 DE MARÇO DE
2012 20/03 – Terça-feira8h
e 14h - Curso Ecologistas do
Futuro na Casa Verde, bairro
Vila São Benedito.21/03 –
Quarta-feira 8h - Palestra
sobre a importância da
captação e tratamento de
água, com Walmir Medeiros,
da Sabesp. Participação de
crianças e adolescentes.
Local: Estação de captação
de água da Sabesp, próximo
à ponte do rio Paraíba.9h30
e 13h30 – Atividades em
comemoração ao Dia da
Água, presença do palhaço
Alegrito. Tendas com
atividades e exposições.
Participação de crianças da
rede municipal de ensino.
Local: Bosque da
Princesa. 22/03 – Quinta-
feira8h30 e 14h30 –
Palestras, teatro de
fantoches, plantio de árvores.
Participação de crianças da
rede municipal de ensino.
Local: Parque Linear, Terra
dos ipês II. 23/03 – Sexta-
feira8h30 – Palestra sobre
reuso da água para a horta,
minhocário e captação de
água das chuvas. Prática de
plantio de hortaliças.
Participação de crianças da
rede municipal de ensino.
Local: Projeto Horta
Alimento, Loteamento
Azeredo.

Semana da Água busca
conscientização em

Pinda


