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Taubaté está entre as 334
cidades brasileiras que
sempre cumpriram as
metas intermediárias de
aprendizagem no 5º e 9º
ano do Ensino
Fundamental. A cidade
foi incluída nesta lista
após levantamento feito
pela ONG (organização
Não Governamental)
Todos Pela Educação,
divulgado no último mês
de maio.Isso significa
que o município compõe
uma elite formada por
apenas 6% de um total de
5.290 municípios
brasileiros pesquisados.
Para se ter uma ideia, no
estado de São Paulo
apenas 37 municípios
fazem parte deste
ranking.O levantamento
tem como base principal
os resultados alcançados
no IDEB (Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica), do
Ministério da
Educação.Em 2009, o
IDEB da 4ª série, em
Taubaté, foi de 5,4 (2%
acima da meta). Já na 8ª
série, o IDEB foi de 4,6

(24% acima da meta).De
acordo com o prefeito
Roberto Peixoto, o
levantamento comprova
“que esse resultado
positivo é fruto do forte
investimento feito na
área de educação do
nosso município nos
últimos oito
anos”.Segundo Peixoto, a
administração municipal
atuou em várias frentes,
melhorando os salários
dos professores,
implantando o sistema
apostilado de ensino e
estruturando as escolas
com os recursos
p e d a g ó g i c o s
necessários.”Ao longo
desses anos buscamos
aprimorar o nosso
sistema de ensino, dando
prioridade à qualidade”,
frisou o prefeito.Todos
pela educaçãoO Todos
Pela Educação é um
movimento financiado
exclusivamente pela
iniciativa privada, que
congrega sociedade civil
organizada, educadores e
gestores públicos que
tem como objetivo

contribuir para que o
Brasil garanta a todas as
crianças e jovens o
direito à Educação
Básica de
qualidade.Criado em
setembro de 2006, o
movimento trabalha para
que sejam garantidas as
condições de acesso,
alfabetização e sucesso
escolar, além de lutar
pela ampliação e boa
gestão dos recursos
públicos investidos na
Educação. Esses grandes
objetivos foram
traduzidos em 5 Metas,
com prazo de
cumprimento até 2022,
ano do Bicentenário da
Independência do
Brasil.As metas são: -
Toda criança e jovem de
4 a 17 anos na escola; -
Toda criança plenamente
alfabetizada até os 8
anos; - Todo aluno com
aprendizado adequado à
sua série; - Todo jovem
com o Ensino Médio
concluído até os 19 anos;
- Investimento em
Educação ampliado e
bem gerido.

Educação de Taubaté se destaca no

cenário brasileiro
Petição pública tem
apoio da organização,
velejadores e sociedade.
Objetivo é combinar a
preservação do
patrimônio ambiental
com visitas monitoradas
Ilhabela (SP) - Rolex
Ilhabela Sailing Week,
apoiará, mais uma vez, as
causas sócio-ambientais
na 39ª edição, que será
disputada de 7 a 14 de
julho. Além de reciclar
todo lixo do evento, usar
adesivos biodegradáveis e
orientar velejadores sobre
o destino dos resíduos no
Yacht Club de Ilhabela
(YCI), o maior evento
náutico da América Latina
será importante ponto
para assinatura da Petição
Pública da ONG
VIVAMAR relacionada à
preservação e criação do
Parque Nacional Marinho
de Alcatrazes. O processo
está em tramitação em
Brasília aguardando
liberação do Governo
Federal.A ilha principal
do arquipélago, que se
parece com o Pão de
Açúcar no meio do
Atlântico Sul, faz parte do
roteiro da competição,
principalmente na regata
de abertura, a Eldorado
Alcatrazes por Boreste -
Marinha do Brasil,
marcada para o dia 8 de
julho. Antes da largada,
todos os participantes
poderão preencher o
documento na entrada do
YCI ou pelo site
www.risw.com.br e ajudar
a sensibilizar o
Ministério do Meio
Ambiente a agilizar o
processo. ”A área é
visualmente fantástica e
tem importância
estratégica para o meio
ambiente marinho. Nosso
objetivo com esta petição
é mostrar que a
comunidade náutica e a
população quer a criação
do parque e liberação da
visitação monitorada. Os
velejadores podem apoiar
essa causa e sensibilizar
as autoridades, já que são
quase as únicas
testemunhas da beleza do
arquipélago”, explica
Júlio Cardoso, diretor de
meio ambiente do
YCI. ”Na nossa última
expedição com apoio da
Marinha e do ICMbio, por
exemplo, encontramos
três espécies diferentes
de golfinhos e duas
Baleias-de-Bryde. Além
disso, a visibilidade da
água era de incríveis 25
metros no entorno do
arquipélago”, recorda em
referência a expedição
que saiu do clube com 20

barcos ocorrida em abril
deste ano.O Arquipélago
dos Alcatrazes,
monitorado pela Marinha
do Brasil, fica 25 milhas
distante de Ilhabela e tem
o maior ninhal de
pássaros do Atlântico Sul,
principalmente de
fragatas, mas também
conta com atobás, trinta-
reis,albatrozes e gaivotas.
Além disso, nos 12 mil
hectares, há uma presença
constante de Baleias-de-
Bryde, que habitam o
litoral paulista e ainda não
foram devidamente
estudadas.Não apenas os
velejadores podem
participar e apoiar a
petição. Pelo endereço
www.manifestolivre.com.br
é possível ajudar a causa.
O Yacht Club de Ilhabela
tem licença ambiental do
IBAMA e da Estação
Ambiental Tupinambás
para a passagem e
realização da Regata
Eldorado Alcatrazes
Marinha do Brasil. “O YCI
apoia a criação do Parque
tanto que há 10 anos
fazemos questão de tirar
licença ambiental para a
regata que abre a Rolex
Ilhabela Sailing Week e
contorna Alcatrazes”,
afirma o diretor de vela
José Nolasco. Sobre o
VIVAMAR - A
VIVAMAR é uma
Organização Não-
Governamental dedicada
ao meio ambiente
marinho. Surgiu
informalmente em
meados do ano de 2003
graças à união de vários
grupos de esportistas
náuticos, principalmente
pescadores e
mergulhadores, e tornou-
se oficial a partir da
fundação da entidade, em
31 de março de 2004.
Fase final de inscrições
- A Rolex Ilhabela Sailing
Week está na fase final de
inscrições para a 39ª
edição. A inscrição custa
R$ 320,00 por tripulante.
No site www.risw.com.br,
há um link direto para a
área de inscrições. O
velejador receberá uma
senha e, na sequência,
poderá fazer o cadastro.
Após o pagamento e
efetivação da inscrição
pela organização, o
tripulante deverá enviar
foto (tipo 3x4) e um
rápido currículo
esportivo, além de
imagens, em alta
resolução, do veleiro.
Faça o procedimento
seguindo os seguintes
passos:
Nome do barco Número
da vela Clube de Origem

Fabricante Modelo do
barco Tamanho (pés) do
barco Informações sobre
seguro  Patrocínio
Número de Tripulantes
Classe Principal evento
náutico esportivo da
América Latina, a Rolex
Ilhabela Sailing Week tem
patrocínio titular da Rolex
e patrocínios ouro da
Mitsubishi Motors e da
Semp Toshiba e prata do
Bradesco Private. O
evento tem apoios da
Marinha do Brasil, da
Confederação Brasileira
de Vela e Motor(CBVM),
das Classes ORC, S40,
HPE, C30 e BRA-RGS, e
parcerias da Prefeitura
Municipal de Ilhabela
(PMI), do Yacht Club
Argentino(YCA), e da
Brancante Seguros. A
organização, sede e a
realização são do Yacht
Club de
Ilhabela(YCI).Credenciamento
de imprensa - Os
jornalistas interessados
em acompanhar as regatas
da 39ª Rolex Ilhabela
Sailing Week já podem
solicitar o
credenciamento. O
pedido deve ser feito
diretamente no site
www.risw.com.br . No
portal do evento, clique
no ícone imprensa e
depois credenciamento
ou diretamente pelo
endereço  http://
w w w . r i s w . c o m . b r /
i m p r e n s a /
credenciamento.asp Para
fazer o pedido de
credenciamento, basta
preencher os dados do
formulário. As
solicitações são
individuais e todos os
pedidos aprovados
receberão aviso da
concessão das
credenciais por e-mail.
Os pedidos deverão ser
feitos até o dia 29 de
junho. Mais
informações :
w w w . r i s w . c o m . b r
W e b s i t e :
www.regattanews.com
e www.kpms.com
Imprensa internacional
Key Partners (KPMS)
Alex Bocage E-mail:
alex@regattanews.com
W e b s i t e :
www.regattanews.com
e www.kpms.com Siga a
ZDL no
twitter:twitter.com/
ZDLcomunica e no
facebook ZDL
Comunicação FONTE:
Imprensa brasileira
Flávio Perez - Mtb.:
45562  E-mail:
flavio@zdl.com.brTel:
55 11 7803-5831 Nextel
86*87510

Rolex Ilhabela Sailing Week apoia a

criação do Parque Marinho de Alcatrazes
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Miscelânea

Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu: - Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.
Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.
Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, está
realizando, até dezembro, o
processo de revisão cadastral
do programa “Bolsa Família”
com o intuito de atualizar os
dados dos beneficiários.O
Programa Bolsa Família
(PBF) é um programa de
transferência direta de renda
que beneficia famílias em
situação de pobreza e de
extrema pobreza em todo o

país ”Nós teremos até o dia
31 de dezembro para
atualizar os cadastros do
programa ‘Bolsa Família’. Se
não houver o
recadastramento em janeiro
do próximo ano haverá o
bloqueio do benefício”,
ressalta o técnico responsável
pelo programa Bolsa Família,
Milton Rodrigues dos
Santos.O “Bolsa Família”
integra o Plano Brasil Sem
Miséria (BSM) que tem
como foco de atuação os 16

milhões de brasileiros que
atendem ao critério do PBF
e está baseado na garantia de
renda, inclusão produtiva e
no acesso aos serviços
públ icos .Atua lmente ,
segundo balanço da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social,
Pindamonhangaba atende no
programa 6.132 famílias.
Após quatro anos de
benefício a ajuda é
cancelada, sendo necessário,
novamente, a procura do

Cras para ver se a família
ainda se enquadra no perfil do
programa e fazer um novo
cadastro. A revisão é um
procedimento anual que é
realizado no município para
ter um controle do benefício
cedido aos beneficiados.”A
família que usufrui do ‘Bolsa
Família’ receberá uma carta
solicitando o comparecimento
até o Cras de referência, mais
próximo à residência, e então
será feita uma entrevista e nós
passaremos as informações

para um formulário para
identificar a condição do
beneficiário. Se estiverem no
perfil do programa eles
continuam a receber o
benefício”, explica
Santos.Hoje o programa
pode ser aderido apenas
pelas famílias que recebem
até R$140,00 por pessoa. O
benefício concedido é de R$
32,00 para a família que tem
uma criança menor de 15
anos e renda per capita de
R$ 70,01 até R$ 140,00. E

de R$ 306,00 para a família
que tem cinco filhos menores
de 15 anos e dois filhos
adolescentes entre 16 e 17
anos, com renda per capita a
baixo de R$ 70,00 por
pessoa.Para saber mais
sobre o programa é
necessário ir até o Cras mais
próximo, ou entrar em
contato com o responsável
pelos telefones 3643-1609
ou 3643-1607.Os Cras
funcionam de segunda a
sexta-feira.

Pinda realiza processo de revisão cadastral do programa
“Bolsa família”


