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O Dia Internacional da
Síndrome de Down foi na
quarta-feira (21) e contou
com atividades
promovidas pelo governo
municipalA Prefeitura de
Taubaté através da Casa da
Mãe Taubateana - projeto
vinculado ao Sedis
(Secretaria de
Desenvolvimento e
Inclusão Social) - e da
Secretaria da Saúde,
participou com uma vasta
programação de
atividades do Dia
Internacional da Síndrome
de Down, ocorrido no
último dia 21.Em seu
ambulatório de
Estimulação Precoce
(Follow-up do recém -
nascido), a Casa da Mãe
Taubateana atende, entre
outros, os nascidos com
Síndrome de Down. O
atendimento é destinado
às crianças na idade de
recém-nascido aos três
anos de idade e que sejam

Prefeitura de Taubaté
participa do Dia da
Síndrome de Down

moradores da cidade de
Taubaté. A Síndrome de
Down é um evento
genético natural que pode
estar presente em todas as
raças e classes sociais.No
ambulatório da Casa da
Mãe Taubateana,
atualmente estão em
acompanhamento 26
crianças com Síndrome
de Down. Este
atendimento é
multidisciplinar e
interdisciplinar, com
equipe técnica composta
por médicos pediatras,
médico neuropediatra,
o d o n t o l o g i s t a s ,
n u t r i c i o n i s t a ,
f i s i o t e r a p e u t a s ,
f o n o a u d i ó l o g o s ,
terapeutas ocupacionais,
psicólogos, assistentes
sociais, enfermeiros e
técnicos de enfermagem,
além de coordenadores e
equipe de apoio.Através
deste atendimento a
criança recebe

estimulação global para o
seu desenvolvimento
neuropsicomotor, treino
de vida diária e conquista
de qualidade de vida.
Dessa forma, elas têm as
facetas físicas, sociais e
p s i c o l ó g i c a s
estimuladas.As crianças
fazem as ações de terapia
individual e, após dois
anos de idade, podem ser
incluídas também em
terapia de grupo. É
oferecido para os
pais a participação em
grupo de Pais,
onde estes compartilham
as experiências
vividas e fazem as
reflexões de
s u p e r a ç ã o . N e s t e
contexto, foi incluída
oficialmente no
calendário da ONU, a
comemoração do Dia
Internacional da Síndrome
de Down, com a
conferência “Construindo
o nosso Futuro”.

Jota Quest em
Tremembé. O prefeito
José Antonio contou que
mais uma super Banda
confirmou presença nos
festejos que acontecerão
em Tremembé, durante a
próxima Festa do Senhor
Bom Jesus: Jota Quest.
Não custa lembrar que a
Festa de Agosto será
realizada de 27 de Julho a
12 de agosto, no Palco de
E v e n t o s . F e s t i n h a
l i t e r á r i a . . . . . . p a r a
“crianças e adolescentes
de Tremembé”, é o slogan
do evento preparado pela
escritora Lygia Frazão,
que será realizado de 18 a
20 de maio, às 18h na
Praça Geraldo
Costa.Festinha literária
IIA escritora fez um breve
resumo do
acontecimento: “É um
evento gratuito que busca
incentivar a leitura entre

Prefeito de Tremembé
confirma presença da

Banda Jota Quest

as crianças e
adolescentes, além de
democratizar o acesso
aos livros”, enfatizou
Lygia. A escritora
destacou ainda a
participação de autores
locais; oficinas literárias
infantis; produção de
livros artesanais;
lançamento de novos
livros e tarde de
autógrafos; maratona de
leitura e encontro de
gerações.Carlinho de
LimaAtravés de
Indicações, o vereador
Carlinho de Lima
solicitou as seguintes
melhorias ao
prefeito José Antonio:
Construção de galerias de
águas pluviais
 (Indicação nº 148/09).
“Preocupado com os
alagamentos que vem
ocorrendo no Jardim
Santana, provocando

perdas aos moradores,
solicito que seja
providenciada a
construção de um ramal
de galerias de águas
pluviais, o que irá resolver
o problema dos
alagamentos”, observou o
vereador.MelhoriasO
vereador Carlinho de
Lima solicitou estudos
para melhorias na Rua
Senhor Bom Jesus
(Indicação nº 159/10.
“Solicito que seja
providenciado um estudo
sobre a possibilidade de
um recapeamento, na rua
que especifica, visto que
as pedras antigas trazem
muitos transtornos à
população, especialmente
aos cadeirantes”,
justificou o vereador.
Pensamento“51 dividido
por 2 dá meio litro pra
cada um!...”
(Celebridade). 

No próximo dia 31, às 20h,
na sede do Instituto Elpídio
dos Santos, localizada à
Rua Cel. Domingues de
Castro, n° 55, em São Luiz
do Paraitinga, a “AMI São
Luiz”, entidade civil, sem
fins lucrativos, criada com a
finalidade de ajudar na
reconstrução e na
preservação do patrimônio
histórico, cultural e artístico
desta pequena cidade
histórica, realizará, o
lançamento da reedição dos
livros “São Luiz do
Paraitinga - usos e
costumes” de autoria de
Mário Aguiar e do n° 656
do jornal “O Luizense”,
publicado em 1921.Os
livros são preciosidades
desaparecidas por causa da
enchente do início de 2010,
que devastou o município e
destruiu a maior parte dos
arquivos públicos, religiosos
e privados.A Associação,
que ajudou na reforma de
doze imóveis particulares e
foi a responsável pela
reconstrução do asilo
conhecido como Vila São
Vicente de Paulo, devolve
agora à população, dois de
seus livros mais
emblemáticos e contribui

para o registro de uma
faceta importante da história
cultural dos luizenses.”São
Luiz do Paraitinga — usos
e costumes”, de Mário
Aguiar, reúne crônicas que
o escritor chama de
“apontamentos sobre a
velha cidade” e que foram
publicadas em um
semanário de Taubaté. A
primeira edição do livro data
de 1949 e, após a
catástrofe de 2010, apenas
um exemplar do livro foi
encontrado, na
cidade.Nesta edição foram
feitas anotações
suplementares necessárias
para localizar o leitor no
contexto da narrativa,
porém preservou-se a
integridade do estilo do
autor, que era juiz de direito
e exerceu sua atividade
profissional durante sete
anos em São Luiz do
Paraitinga. Também foram
feitos ajustes na ortografia
e corrigidos os erros de
composição tipográfica
identificados na versão
original.”O Luizense”,
encadernado em capa dura,
foi uma edição de luxo do
jornal publicada em 1921 e
idealizada por Bernardo

Joaquim Dias, por ocasião
da reabertura da igreja do
Rosário, que permanecera
fechada de 1914 até aquela
data. O exemplar original,
encontrado bastante
danificado pelas águas do
rio Paraitinga, foi doado
pelo proprietário para a
“AMl São Luiz” e
restaurado pelos técnicos
do Arquivo do Estado de
São Paulo.A reedição é
fac-similar, tem 48 páginas,
tendo sido mantido inclusive
o uso das cores das letras
— amarelo, laranja,
vermelho, verde e azul, além
do preto -, malgrado
eventuais problemas que
isso possa provocar no
tocante à legibilidade do
material.Os livros,
reeditados com o apoio do
Ministério da Cultura,
através da Lei Rouanet de
Incentivo à Cultura e
patrocínio da Cia. Suzano
de Papel e Celulose,
poderão ser retirados
gratuitamente no
dia do lançamento
 ou em horário comercial na
sede da “AMI São Luiz”,
Rua 31 de Março, 36,
Centro, São Luiz do
Paraitinga.

“AMI São Luiz” reedita
livros perdidos na

enchente
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Os moradores do Cícero
Prado e região recebem
oficinas culturais gratuitas
do projeto “Eu Faço
Arte”. As atividades são
realizadas no Centro
Comunitário “Cecília
Nicoletti”. O projeto é
uma parceria da
Prefeitura de
Pindamonhangaba com a
Associação Cultural
Cootepi.Serão oferecidas
aulas de dança e teatro,
ministradas pelos
professores Mônica
Alvarenga e Luis
Cláudio. Segundo o
professor Cláudio serão
ministradas aulas práticas
e teóricas com o objetivo

de fazer a integração entre
os alunos. “A oficina vai
auxiliar no
desenvolvimento escolar,
familiar e social dos
alunos”, finalizou o
professor.  Segundo a
diretora do Departamento
de Cultura, Nilza Mayer,
a proposta é que o local
possa ser ocupado com
atividades para
 todos os
públicos. ”Dentro das
p o s s i b i l i d a d e s
levaremos outros
 cursos. A expectativa é
que no fim do ano as
turmas possam realizar
apresentações culturais
aos moradores da

comunidade e região”,
acrescentou Nilza.  As
inscrições podem ser
realizadas no local das
oficinas de segunda a
quinta-feira. Não há
limites de vagas. Os
menores de idade
precisam ir
acompanhados do
responsável.          As
aulas de dança são as
segundas e quartas-feiras,
para crianças de 7 a 12
anos, das 15h30 às 17
horas. Já as aulas de teatro
são destinadas a pessoas
a partir dos 12 anos de
idade e acontecem as
terças e quintas-feiras das
18 às 20h30.

Cícero Prado recebe
aulas culturais gratuitas

As atletas Célia Regina de
Oliveira Bittencourt e Ana
Cláudia Emperador, da
equipe de corrida de rua
de Caçapava,
conquistaram o segundo
lugar na classificação
geral feminino
Revezamento 10 milhas
Puma, competição
realizada em São Paulo
no último dia 18 de
março.A equipe faz parte
do projeto Ação Esportes,

promovido pela
Prefeitura de Caçapava
por meio da Secretaria de
Cultura, Esportes e Lazer.
A competição em São
Paulo contou com a
participação de cerca de
10 mil inscritos.O
próximo compromisso da
equipe de corrida de rua
de Caçapava, com 10
atletas, será no próximo
domingo, quando
disputará a corrida

General Salgado, em
Taubaté.O projeto Ação
Esportes está com
inscrições abertas para
atletas que queiram
participar dos
treinamentos. As aulas
são gratuitas. Para se
inscrever, basta procurar
o monitor, no horário das
aulas. Mais informações
por meio dos telefones
(12) 3652-9241 e (12)
8806-7698.

Atletas do projeto Ação
Esportes são destaque
em corrida de rua em

São Paulo

A executiva do PMDB
de Taubaté não fez a
reunião de ontem à
noite, como havia sido
previsto. Nova data será
marcada e será no mês
de abril. Esta decisão foi
tomada anteontem à
noite. O partido abriu
também espaço para que
outros candidatos a
candidatos se
apresentem. Nesta data,
cada um deles deverá
apresentar um pré-
programa de governo ou
suas idéias para
administrar a cidade. A
reunião terá apenas os
membros da executiva
do partido e os
vereadores da sigla.
Quem vai escolher o
candidato do PMDB a
prefeito é a executiva, e
não haverá prévias entre
os filiados.Pelo que se

sabe, eram quatro os
candidatos a candidatos-
vereador Chico Saad,
engenheiro Luiz Antônio
da Sec. de Obras
Públicas, Dr. Anthero
Mendes Pereira,
secretário de Negócios
Jurídicos da Prefeitura,
e Dr. Adair Loredo,
secretário de Governo da
Prefeitura. Em uma
segunda oportunidade,
ficaram como
candidatos a candidatos,
os dois secretários,
Anthero e Adair, o
primeiro escolhido pelo
prefeito Peixoto, e o
segundo, pelo ex-
deputado Ary Kara. Até
hoje, o impasse persiste.
Nenhum abre mão da
disputa em favor do
outro.PT marca
convenção para 16 de
junhoO Partido dos

Trabalhadores de Taubaté
já fez o cronograma das
atividades do Diretório
Municipal para o ano de
2012. Além das datas da
reunião da executiva,
que haverá uma
por mês, o cronograma
traz o calendário das
eleições deste ano:
definição da tática
eleitoral, em 14
de abril; definição dos
candidatos a
vereador, em 26
de maio e convenção
oficial, em 16 de junho.
Sabe-se que o candidato
a prefeito pelo PT será
o presidente do
Sindicato dos
Metalúrgicos de
Taubaté, Isaac do Carmo
e que a vice-prefeita,
Vera Saba, que é do PT,
deve sair candidata a
vereadora.

PMDB remarca reunião
para abril e abre espaço
para mais candidatos
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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
24/25/26 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.
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A vereadora Pollyana Gama
(PPS) informou que esteve
no Instituto Embraer de
Ensino e Pesquisa, em São
José dos Campos,
averiguando os resultados de
excelência do colégio na
educação de ensino médio e
informou que foi sinalizada a
possibilidade de se ter uma
unidade do colégio em
Taubaté.Com auxílio da TV
Câmara Taubaté, a
vereadora mostrou que, em
apenas dez anos de
atividades, o colégio da
Embraer tornou-se
referência no Brasil em
preparar os jovens do ensino
médio para ingressarem em
qualquer escola de curso
superior no país.A unidade
conseguiu marcas históricas,
sendo a 1ª colocada no
Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) em 2008 –
apenas seis anos após sua
inauguração – e a aprovação
de 83% de seus estudantes
em vestibulares de
universidades públicas e
100% no seletivo das
particulares. Além disso, a
escola possui em seu corpo
discente jovens taubateanos
que se destacaram e
passaram no concorrido
vestibulinho, que tem média
de 20 candidatos por
vaga.Pollyana esteve com

alunas de Taubaté que
cursam o último ano no
colégio. Elas exibiram à
vereadora a estrutura
oferecida aos estudantes,
como o laboratório de
habilidades e práticas Pró-
bio, que se propõe a ensinar
na prática o que é aprendido
na faculdade. Para quem é
apaixonado pela área de
Humanas, o colégio
disponibiliza uma biblioteca
rica em obras de autores
nacionais e
internacionais.”Infelizmente,
no ensino lá fora, sempre
ficam algumas lacunas na
nossa educação. Muitas
vezes, depende da escola e
do próprio aluno correr atrás
e se esforçar. Aqui, eu
consegui toda a base para
conseguir superar essas
dificuldades”, recomendou
Vanessa Brum, aluna do 3°
ano e ex-aluna de Pollyana
no bairro Imaculada.Pollyana
acredita que, por Taubaté
abrigar uma filial da empresa
Embraer, “seria interessante
trazer uma unidade do
colégio para o município e
atender também alunos de
cidades adjacentes”.A
parlamentar frisou que foi
sinalizada a possibilidade de
ter uma unidade do colégio
no município, e o diretor
superintendente do Instituto,

Pedro Ferraz, disse que a
proposta é viável desde que
haja interesse político com a
participação da iniciativa
privada.Por ano, 600
estudantes são atendidos
pela escola, e cada um dos
aprovados custa R$ 1.400
por mês, o que representaria
no total um investimento de
R$ 10 milhões por ano.
“Educação de qualidade tem
um alto custo, e estamos
dispostos a contribuir para
trazer uma unidade dessas
para nossa cidade, porque os
nossos alunos merecem e
outras oportunidades podem
ser criadas”, salientou
Pollyana.”Agora é preciso
‘arregaçar as mangas’ e fazer
a c o n t e c e r .
No que depender de mim, só
iremos descansar quando
tivermos essa unidade, e
assim contribuir para
desenvolver cada vez mais os
talentos que muitas vezes não
são valorizados, estimulados
e potencializados por falta de
o p o r t u n i d a d e ” ,
disse.A vereadora explicou
que dispositivos
constitucionais impedem que
sejam criadas novas vagas na
rede pública de ensino
médio, e a presença do
colégio da Embraer em
Taubaté melhoraria essa
demanda.

Pollyana acredita na
vinda do colégio

Embraer para Taubaté
Em 24 de Março de 2001,
nascia em Taubaté, a AVL -
Academia Valeparaibana de
Letras. Compareceram ao
encontro da fundação cerca
de 4O escritores regionais.Em
2004, a AVL, passou a ser
designada como AVLA -
Academia Valeparaibana de
Letras e Artes.Nestes 11 anos
levando Cultura para as
cidades do Vale do Paraíba e
Estados, a AVLA, se sente
realizada pelos trabalhos nas
áreas literárias e artísticas.O
primeiro Presidente da AVLA,
foi o escritor Cid Maomé (de
2001 - 2008). De 2009-2012,
vem sendo presidida pelo
escritor e ator Alberto
Mazza.Hoje a AVLA vem
contando com 6O membros
titulares com seus respectivos
patronos, e 40 membros
correspondentes com seus
respectivos patronos.Em
comemoração aos 11 anos, A
AVLA vem com grandes
eventos nos próximos dias em
Taubaté.No dia 25 de Março,
realizará o Sarau Especial
AVLA 11 anos, que
acontecerá às 16h30 no Olavo
Bilac Apart Hotel, onde será
empossado como Acadêmico
Correspondente da Cad.07 C,
o tenor e músico Walter Rosas
de Jesus, da cidade de
Guaratinguetá, que terá como
Patrono Dilermando Reis. Na
sequência A AVLA também
homenageará o poeta e
Patrono Olavo Bilac, que tem
como Acadêmica
Correspondente, a
comunicadora Carmem Silvia

Batista; e ainda será aberto o
Concurso Regional de Poesias
Olavo Bilac. O evento
promete Literatura, teatro,
dança, música e artes.No dia
31 de Março, Sessão Solene
às 18h30 no Plenário da
Câmara Municipal de
Taubaté, onde serão
empossados os seguintes
membros titulares: Claudete
Assumpção(de Paraty),
Maria Marlene (de Taubaté),
Éderson Ribeiro(de Cruzeiro),
e terão como patronos:
Izolette Lima Procópio de
Arruda, Cesídio Ambrogi,
Pedro Gussen. E também
serão empossados os
seguintes membros titulares:
Leonardo Augusto Cipolli(de
Guaratinguetá), Deise de
Paula Monteiro(de Taubaté),
e Sandrinha Sargentelli(de
São Paulo), e terão como
patronos: Renato Teixeira de
Oliveira, Joana Martins
Castilho, Oswaldo
Sargentelli.Em comemoração
aos 11 anos, A AVLA,
outorgará três escritores com
a Comenda Monteiro Lobato,
tornando-os Comendadores
desta importante Comenda
desta arcádia regional;Serão
outorgados: Cid Maomé
(importante figura cultural
pela criação da AVLA),
Ottília Amatto Mendes Castro
(importante figura cultural
pelas realizações em
Guaratinguetá, autora dos três
hinos da AVLA), e Cláudio
Marques (importante figura
cultural que vem
desenvolvendo grandes

projetos nas cidades de
Guaratinguetá e
Aparecida).Também serão
outorgados os Delegados da
Cultura AVLA: Carmem
Silvia Batista, Rogério
Rodrigues da Silva, Andréa
Rodrigues Vertéra, Fernando
César da Silva, Maria Dolores
Pimentel de Rezende e
C a r m e l a
S l a v u t z k y. H o m e n a g e m
Especial aos Patronos in
memoriam: José Demétrio da
Silva e Lygia Fumagalli
A m b r o g i . P a r t i c i p a ç ã o
Especial do Cantor taubateano
Relson de Oliveira e
convidado que abrilhantaram
a Sessão Solene dos 11 anos
da AVLA.No dia Primeiro de
Abril, que não é mentira para
a AVLA, estaremos
realizando o Evento Choque
Térmico Arte e Cultura, em
Pindamonhangaba, das 14h00
às 18h00, no Bosque da
Princesa, como o apoio
cultura do Departamento de
Cultura desta cidade que vem
acolhendo os trabalhos da
AVLA.  A AVLA, possui em
Pindamonhangaba duas
acadêmicas: Bete Guimarães
e Mônica Alvarenga.E com
toda essa estrutura cultural no
mundo das Letras e Artes, a
Academia Valeparaibana de
Letras e Artes, ainda busca
um lugar ao sol para ter um
Sede própria em
Taubaté,Capital Nacional da
Literatura Infantil, terra de
Lobato.(salientou o
Presidente da AVLA Alberto
Mazza).

24 de Março, AVLA
completando 11 anos de

Fundação


