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Sob o tema “Indignação e
Informação” Taubaté estará
participando no próximo
sábado, dia 28, da 2º
Manifestação Anti
Vivissecção e
Experimentação Animal, que
será realizada,
simultaneamente, em
diversas cidades do Brasil e
do exterior. Em Taubaté a
manifestação está sendo
organizada por protetores de
animais e contará com a
participação de cidades
vizinhas como São José dos
Campos e Caçapava.A
vivissecção é a intervenção
cirúrgica realizada em
animais vivos, para fins de
pesquisa ou estudo, significa,
literalmente, cortar um animal
vivo, e a experimentação é o
uso de animais em
laboratórios de indústrias
para realização de testes de
diversos produtos que são
consumidos pelo homem,
como por exemplo,
cosméticos e produtos de
limpeza.A Manifestação
pretende chamar a atenção
da população e abrir
discussões sobre métodos
éticos alternativos existentes,
empregados e reconhecidos
por inúmeras faculdades e
instituições de ensino, bem
como denunciar a utilização
de animais vivos com
p r o p ó s i t o s
experimentais.Tanto a

vivissecção, quanto a
experimentação em animais é
questionados quanto aos
resultados. Para o biólogo
Sérgio Greif, mestre em
Biólogia, formado pela
Unicamp, os experimentos
realizados em animais, não
garantem segurança para a
sociedade. “É grande o
número de drogas aprovadas
que são recolhidas das
prateleiras no prazo de um
ano após sua colocação no
mercado. O motivo deste
recolhimento é a detecção de
efeitos colaterais na
população humana, efeitos
estes que não haviam sido
detectados em testes em
animais”, afirma Greif.Os
ativistas da causa em prol dos
animais defendem o uso de
formas alternativas à
experimentação animal que
podem ser utilizadas em aulas
práticas nas universidades,
dentre elas: sistemas
biológicos ‘in vitro’,
“simuladores reais de
pacientes – robôs de última
geração”, necropsias,
biópsias e simulações
computador izadas .Os
manifestantes também
pretendem mostrar a
população que muitos
produtos consumidos no dia
a dia passam por testes cruéis
em animais, incluindo
cosméticos e produtos de
limpeza, testes esses que

também possuem
alternativas, ou que são
totalmente desnecessários.
De acordo com os
organizadores da
manifestação, a população
tem direito de saber de que
forma são testados e
fabricados os produtos que
consomem, e isso hoje, é
desconhecido pela
m a i o r i a . P r á t i c a s
vivisseccionistas e
experimentais são
flagrantemente imorais, que
causam dor e sofrimento ao
animal em prol de
ensinamentos que podem ser
demonstrados de outras
formas.No Brasil,
universidades como a USP
(Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia), a
UNIFESP, a UNB e FMUZ,
já não utilizam os animais
vivos como objeto de estudo,
e indústrias como a Natura,
Jequiti e Ype não usam
animais para testar seus
produtos.SERVIÇO:O que:
II Manifestação Nacional
Anti Vivissecção e
Experimentação Animal
Quando: dia 28 de abril –
sábado Onde: Avenida do
Povo em Taubaté –
simultaneamente em diversas
cidades do Brasil Horário: 15
horas – concentração
seguida de passeata até o
Taubaté Shopping Previsão
de encerramento – 18 horas

Uso de animais em
laboratórios é tema de

manifestação em
Taubaté

O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região promove, no sábado,
dia 28, o plebiscito pelo Fim
do Imposto Sindical para
toda a população. O
plebiscito, que traz como
tema “Diga Não ao Imposto
Sindical”, acontece das 9h às
12h.O Plebiscito já está
acontecendo nas fábricas da
cidade em que o Sindicato
possui Comitê Sindical de
Empresa (CSE) e deve ser
encerrado até o final da
semana.O Imposto Sindical
desconta todo ano, no mês
de março, um dia inteiro de
salário de cada trabalhador
e trabalhadora assalariado
do país, sendo membro ou
não de um sindicato. Para o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Isaac do
Carmo, o imposto sindical
acaba contribuindo com os
chamados sindicatos de
fachada, que só existem para
arrecadar o dinheiro do
trabalhador.A CUT e o
Sindmetau defendem o fim
do imposto sindical e sua
substituição pela
contribuição da negociação
coletiva, decidida livremente
em assembleia da categoria.

“A contribuição é necessária
para garantir que o sindicato
tenha condições para
defender os direitos dos
trabalhadores. Mas deve
corresponder diretamente às
lutas e conquistas que o
Sindicato obteve”, defende
Isaac.A direção executiva da
CUT nacional decidiu nesta
semana ampliar o prazo de
votação do Plebiscito
Nacional sobre o Fim do
Imposto Sindical do dia 30
de abril para o dia 15 de
junho. Atribui a decisão à
grande repercussão e
interesse de trabalhadores e
trabalhadoras de todo o país
em participar.Para o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região, Isaac do Carmo,
este é o momento para que
o Brasil modernize a relação
entre Sindicatos e
trabalhadores, e o fim do
Imposto Sindical é um passo
fundamental para acabar
com os sindicatos de fachada
que não representam os
interesses dos
trabalhadores.”O Sindicato
dos Metalúrgicos de Taubaté
adota hoje uma política de
devolução do Imposto

Sindical aos trabalhadores
por meio de desconto de
duas mensalidades dos
sócios anualmente. Nós
entendemos que o Sindicato
deve ser forte pela sua
representatividade, por suas
conquistas e pelo seu índice
de sindicalização. Os
Metalúrgicos de Taubaté tem
um índice de sindicalização
de cerca de 80%, que é um
dos mais altos do Brasil”,
afirma Isaac.”Hoje nós
conseguimos gerir o
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté somente com as
mensalidades dos sócios, e
nossa entidade é uma das
maiores do Brasil com cerca
de 23 mil trabalhadores na
b a s e .
 Queremos que outras
categorias também atinjam
esse grau de maturidade e de
consciência de classe,
 e para isso precisamos
romper com essa velha
estrutura dos sindicatos de
gaveta, que só retiram
dinheiro dos trabalhadores e
não fazem a verdadeira luta
por direitos e conquistas no
dia a dia”,
comenta ainda Isaac do
Carmo.

Metalúrgicos realizam
plebiscito pelo Fim do
Imposto Sindical no

sábado, dia 28 de Abril

Taubaté mantém um dos
menores índices da doença na
região, tendo registrado, até
abril, 29 casos da doença,
sendo 4 importados.Um ano
após ter apresentando um
número elevado de casos de
dengue, a prefeitura de
Taubaté intensificou cada vez
mais as ações de combate ao
mosquito transmissor da
doença no município.O
‘contraataque’ foi centrado
na ampliação das ações de
enfrentamento direto ao vetor
da doença, na prevenção e na
mobilização.A princípio foi
elaborado um “Plano
Municipal de Intensificação
do Combate à Dengue”
unindo a Secretaria de Saúde
a todos os setores da
prefeitura, com o apoio e
engajamento do Prefeito
Roberto Peixoto.Foi
montado um verdadeiro
batalhão para atuar no
combate à doença, a
prefeitura contratou, através
de concurso público, uma
média de 100 agentes para
compor as equipes que
visitam constantemente as
casas para retirar os
criadouros do mosquito e
realizar o tratamento focal
para recipientes que não
podem ser removidos como
ralos, vasos de plantas e
cisternas.A Secretaria de
Serviços Públicos intensificou
a promoção de limpeza de

terrenos e áreas verdes da
região e passou a realizar,
inclusive nos finais de
semana, a Operação Cata
Treco, que tem como
objetivo retirar das
residências todo material
que combater a proliferação
da Dengue na cidade,
eliminando os possíveis
criadouros do mosquito
Aedes aegypti.Além disso,
a prefeitura realizou
diversas parcerias para
fomentar campanhas
educativas e divulgar a
importância da prevenção à
dengue. Um exemplo foi
com a Unitau (Universidade
de Taubaté) que, através do
Projeto Unitau vai à Praça,
realizou ações de
conscientização, como a
distribuição de panfletos
informativos em semáforos,
no comércio e nas escolas,
orientando a população
sobre importância de se
combater a doença.Outras
ações fizeram parte do
combate à dengue no
município como a
distribuição de material
educativo em áreas públicas
e escolas, mobilização de
lideranças religiosas e
c o m u n i t á r i a s ,
disponibilização de
informações e espaço para
notificação de casos através
do site oficial da prefeitura,
treinamento de profissionais

da área médica de
entidades públicas e
privadas, aquisição de
novos veículos para
transporte das equipes e
equipamentos e
massificação de informação
nos meios de
c o m u n i c a ç ã o . O u t r a
importante medida adotada
pela prefeitura foi a
implantação da Lei
municipal que prevê multas
aos proprietários de imóveis
onde forem localizados
focos do inseto e também
aos moradores que
impeçam a entrada do
agente no imóvel.O
empenho de Taubaté foi
grande e os resultados
apareceram. Neste ano, a
cidade mantém um dos
menores índices da doença
na região, tendo registrado
29 casos da doença, sendo
4 importados. Enquanto
outras cidades enfrentam a
temida epidemia, Taubaté
se mantém instável e
continua na luta.De acordo
com o prefeito Roberto
Peixoto, a colaboração da
população foi de suma
importância para conter o
avanço da doença, no
entanto, ele alerta que,
apesar da redução drástica
dos casos de dengue na
cidade, é primordial que a
população continue
vigilante.

Ações da prefeitura de
Taubaté impedem o

avanço da dengue na
cidade

 Prefeitura de Taubaté
realiza há mais de seis
anos o rastreamento
precoce do câncer de
mama e do colo do útero,
através da Carreta da
Saúde da Mulher.Trata-se
de uma unidade móvel que
circula de forma
periódica pelos bairros do
município e permanece
em torno de 25 dias úteis
numa determinada
localidade. O objetivo é
chegar até às munícipes
das diversas regiões e
fazer o rastreamento
precoce de dois tipos de
cânceres, do colo do
útero e de mama, além de
prestar orientações sobre
saúde educacional da
mulher, pela equipe de
enfermeiras da Secretaria
de Saúde do município
empregadas neste
trabalho móvel.Essa
iniciativa voltada
exclusivamente à saúde da
mulher foi implantada
pelo prefeito Roberto

Peixoto em 2006 e foi
aprovada pela população
pela sua atuação de
prevenção.Câncer de
colo do útero e de mama
no Brasil De acordo
com o Instituto Nacional
de Câncer (INCA), o
câncer do colo do útero é
o segundo tumor mais
frequente na população
feminina, mas quando
d i a g n o s t i c a d o
previamente e tratado de
forma adequada, as
chances de cura chegam a
quase 100%.Já o câncer
de mama é o mais comum
entre as mulheres, e os
casos de morte ainda
continuam altos no Brasil,
provavelmente pelo
diagnóstico somente no
estágio avançado da
d o e n ç a .
No entanto, o diagnóstico
nos estágios iniciais
propiciam boas chances
de cura.Atendimentos
da Carreta da Saúde em
TaubatéPara ser atendida,

a munícipe deve dirigir-se
à carreta e apresentar seus
cartões de saúde “SIM” e
“SUS”, RG e CPF. Os
horários são das 7h30 às
11h30 e das 12h30 às
16h30, de segunda a
sexta-feira (dias úteis)
.Somente em 2012, no
primeiro quadrimestre
foram contabilizados
1542 exames pela Carreta
da Saúde. Sendo 806 de
mama e 736 preventivos
do colo do útero.No
período de 23 de abril a
18 de maio de 2012 os
atendimentos acontecem
na rua Rio de Janeiro,
 s/nº,
Vila São Geraldo, ao lado
do PAMO (Posto de
Atendimento Médico e
O d o n t o l ó g i c o ) M a i s
informações na
Secretaria de Saúde: 12
3 6 2 5 - 5 1 1 3 ,
3621-6600, 3621-6601.
Fonte de informação
nesta matéria:
www2.inca.gov.br

Prefeitura oferece
atendimento móvel de
prevenção ao câncer

A escola Senai de
Pindamonhangaba realizou
na última sexta-feira, dia 20,
a formatura de 230 alunos
dos cursos profissionalizantes
gratuitos na cidade. Os
cursos foram ministrados
gratuitamente, em parceria
com o Instituto Salesianos de
Pinda, que ofereceu o
espaço para que as aulas
acontecessem.O evento foi
realizado no auditório do
Salesianos, e reuniu cerca de
500 pessoas, que puderam

prestigiar a formação dos
alunos nos cursos de :
Almoxarife , Assistente
administrativo, Manipulação
de alimentos,
Eletricista Residencial e
Inspetor de Qualidade.O
diretor da escola Senai de
Pinda, Paulo Torino, esteve
presente e enalteceu a
importância da parceria e a
conquista dos alunos.
“Sempre parabenizo estas
pessoas, que procuraram por
uma profissionalização, e

agora terão mais
oportunidade no mercado de
trabalho”, destaca Torino.
A parceria entre as
instituições já está
consolidada há três anos, e
neste momento há vagas
para novos cursos gratuitos.
Informações podem ser
obtidas na secretaria do
S a l e s i a n o s ,
 que localiza-se na rua São
João Bosco,
 727, bairro do Santana,
fone: 3643 2239.

Senai de Pinda forma
mais de 200 alunos da

comunidade em parceria
com Salesianos

O Sesc Taubaté realiza nos
dias 26, 27 e 28, o projeto
Arte, Escola e Comunidade,
com a apresentação da peça
teatral Revolução na
Cozinha, com Teatro de La
Plaza. O espetáculo conta a
história de um típico chef
francês, que depois de
arrumar sua cozinha, resolve
tirar um cochilo. Enquanto
ele dorme, os objetos da
cozinha, utensílios e
alimentos, começam a ganhar
vida aos poucos, falando e
se mexendo.Ao despertar de
sua soneca, o cozinheiro se
envolverá numa aventura
fantástica, onde sonho e

realidade se confundem. A
vassoura, a lixeira, o relógio-
cuco, os legumes que
cozinham na panela, o frango
e o peixe que acabaram de
sair da geladeira têm vontade
própria e vão provocar
uma... revolução na
cozinha.O espetáculo será
apresentado na cidade de
Santo Antônio do Pinhal,
para grupos escolares e
públicos em geral.Arte,
Escola e ComunidadeO
projeto apresenta
espetáculos de teatro e de
dança para alunos da rede
pública municipal e estadual,
proporciona atividades

complementares para
educadores e leva a arte
para a co-munidade em
espaços comunitários da
r e g i ã o .
Serviço Revolução na
Cozinha Com Teatro de La
Plaza Dia 26, às 10h e 15h,
para escolares no Sesc
Taubaté Dia 27,
às 16h, na cidade de Santo
Antônio do Pinhal Dia 28, às
16h, no Sesc Taubaté Grátis.
Sesc Taubaté. Avenida
Milton de Alvarenga Peixoto,
1 2 6 4 ,
 Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Sesc traz espetáculo
teatral no projeto Arte,
Escola e Comunidade

A Caixa Econômica
Federal anunciou ontem,
dia 25, a redução em até
21% da taxa de juros
efetiva cobrada em
empréstimos feitos por
meio do Sistema
Financeiro de Habitação
(SFH).Segundo uma
simulação feita pelo
banco, para os imóveis
que custam até R$ 500
mil, os juros passam de
10% ao ano para 9% ao

ano. Caso o mutuário seja
cliente com conta-salário
na Caixa, a taxa cairá para
7,9% ao
ano.Financiamentos fora
do SFH também terão
redução das taxas, de 11%
para 10% ao ano. Neste
caso, para clientes com
conta-salário na Caixa, os
juros ficarão em 9%.Em
simulação da Caixa, se
contratar um
financiamento de imóvel

no valor de R$ 600 mil,
o cliente economizará
mais de R$ 54 mil
durante 20 anos, dos
quais R$ 5,6 mil logo no
primeiro ano.As novas
taxas foram anunciadas
no lançamento do 8º
Feirão da Casa Própria,
marcado para o período
de 4 de maio a 10 de
j u n h o ,
 em 13 cidades (11
capitais).

Casa própria: Caixa
reduz em até 21% taxa

de juros
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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.
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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.

Começa na próxima
quinta-feira, 26 de abril, a
23a Festa da Colônia
Italiana do distrito de
Quiririm, em Taubaté.
Considerada um dos
eventos gastronômicos
mais visitados do Brasil,
neste ano a festa contará
com seis dias de
programação, se
estendendo até 1 de
maio.Para a abertura
oficial está programado
show com a Banda Itália
Brasil. Já o
encerramento, no dia 1 de
maio, contará com show
de Paolo Martini. A
programação prevê ainda
apresentações teatrais e
de danças típicas
italianas, além de oficinas
culturais.À disposição
dos visitantes haverá 25
barracas de comidas
típicas (massas e doces).
A Festa da Imigração
Italiana de Quiririm é
realizada pela Prefeitura
de Taubaté e tem recebido
total apoio da
administração do prefeito
Roberto Peixoto.Todas as
informações sobre a festa
podem ser obtidas no site
oficial do evento –
www.festadequiririm.com.br.
23ª Festa da Imigração
de Quiririm De 26 de
abril a 1 de maio 26 de
abril – quinta feira 19h00
– Abertura oficial com a
presença do Sr. Prefeito
Municipal e autoridades
20h00 – Eleição Rainha
da Festa Italiana – Elcio
Portes e Banda 22h00 –
Show com Banda Itália

Brasil 27 de abril – sexta-
feira 12h00 – Show pelas
ruas com Patrícia /
Canavezi e Carolina
19h00 – Show com
cantor Branco e Cia
20h00 – Grupo de Dança
20h30 – Grupo de Dança
Santa Lucia Mirim 21h00
– Grupo de Dança Santa
Lucia 21h30 – Grupo de
Dança Piccola Tarantela
22h00 – Show com Brasil
Felicita Palquinho –
20h00 Show Erudito com
Santana 28 de abril –
sábado 13h00 – Show
pelas ruas com Carlos
Giam / Maressa 15h00 –
Em frente ao palco –
Oficinas Temáticas Com
Cia Psiu Com Alexandre
Vila Com Cátia Bercamo
Palco 19h00 – Show com
Rolando Sterzi 20h00 –
Grupo de Dança 20h30 –
Grupo de Dança Santa
Lucia Mirim 21h00 –
Grupo de Dança Santa
Lucia 21h30 – Grupo de
Dança Piccola Tarantela
22h00 – Show com
Banda Italianíssima
Palquinho - 20h00 Grupo
Mensageiros da Amizade
29 de abril –
Domingo 12h00 – Show
pelas ruas com Rolando
Sterzi / Rose Star Palco
12h00 – Show com
Dirceu Patrocino 13h00
– Show com Eleny Matera
e Banda 16h30 – Grupo
de Dança Santa Lucia
Mirim 17h00 – Missa –
João Canavezzi e Luiza
Monteiro Palco 19h30 –
Orquestra Sanfonica de
São Paulo 20h30 –

Desfile da Imigração
Italiana pelas Ruas
Centrais 21h00 – Branco
e Cia 22:00 – Show com
3 Tenores Palquinho
Show Erudito com
Rolando 15h00 - Em
frente ao palco – Oficinas
Temáticas Com Cia do
Sol Com Tio Energia Com
Truões 30 de abril –
segunda-feira 19h00 –
Show com Banda Will e
Mônica 20h00 – Grupo
de Dança 20h30 – Grupo
de Dança Santa Lucia
mirim 21h00 – Grupo de
Dança Santa Lucia 21h30
– Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 – Show
com Fred Rovela
Palquinho Show erudito
com Santana 1 de maio–
terça-feira 12h00 – Show
pelas ruas com Rolando /
Paulinho Carioca e Rose
Star 19h00 – Show com
Quarteto Mistura e Banda
Azzura 20h00 – Grupo de
Dança 20h30 – Grupo de
Dança Santa Lucia Mirim
21h00 – Grupo de Dança
Santa Lucia 21h30 –
Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 –
Show com
P a o l o
Martini Palquinho: Show
erudito com Rolando
Apresentação Fego
Camargo Sábados e
Domingos – Oficinas
culturais das 15 às 17
horas Artistas e grupos de
teatro pelas ruas.
Palquinho: atrações
variadas Projetos
artísticos Festa Italiana –
todos os dias

Começa no próximo dia
26 a 23ª Festa Italiana de

Quiririm

O Sebrae-SP e a Secretaria
da Educação do Estado de
São Paulo firmaram nesta
quarta-feira (25) convênio
para oferecer aos professores
da rede estadual o curso
“Jovens Empreendedores
Primeiros Passos”. O objetivo
é que os docentes disseminem
a cultura empreendedora
entre alunos do Ensino
Fundamental (6º ano ao 9º
ano).Serão oferecidas 30
vagas em cada uma das 91
diretorias regionais de ensino.
A expectativa é que 2.730
educadores participem.
C a r a g u a t a t u b a ,
Guaratinguetá, Jacareí,
Pindamonhangaba, São José
dos Campos e Taubaté terão
capacitação, com turmas de
30 professores em cada
cidade.As inscrições já estão
abertas podem ser realizadas
diretamente nas diretorias de
ensino (consulte a relação de
e n d e r e ç o s
em www.educacao.sp.gov.br).Além
de docentes de escolas
regulares, podem participar
professores de escolas de
tempo integral, educadores do
programa Escola da Família e
professores-mediadores. O
curso será ministrado nas
diretorias regionais de ensino,
no contraturno das aulas dos
professores, simultaneamente
sob a gestão do Sebrae-SP e
tem o propósito de promover
reflexões e debates sobre
c o m p o r t a m e n t o
empreendedor e plano de
negócios. A carga horária é
de 30 horas. Destas, 25 são
presenciais e cinco a distância,
nas quais será desenvolvida
uma oficina de
empreendedorismo e
elaborado um plano de aula
para implantação do curso aos
alunos.A meta é que o
conteúdo seja transmitido, a
partir do segundo semestre
deste ano, a cerca de 50 mil
estudantes para despertar e
fortalecer o espírito
empreendedor por meio de
atividades lúdicas e
comportamentais com a
finalidade de possibilitar aos
jovens uma nova consciência
de mercado de trabalho e
incentivá-los para a atividade
empreendedora na vida
adulta.”Empreendedorismo
não é ganância nem
individualismo. Está em todas
as áreas que envolvem o
aspecto social e a criatividade.
Nosso mundo hoje não é
apenas de carteira assinada,
é renda. Estamos muito felizes
e agradecemos ao Sebrae-SP
por essa iniciativa”, declara o
governador do estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin.”A
educação é nosso maior e
melhor investimento. Hoje
estamos plantando a semente
de uma radical transformação
no sistema educacional
paulista, propiciando a
milhares de crianças e

adolescentes a oportunidade
de aprender a empreender”,
ressalta o presidente do
Conselho Deliberativo do
Sebrae-SP, Alencar
Burti.Bruno Caetano, diretor-
superintendente da entidade,
aponta que “os jovens
precisam estar preparados
para sair da escola não apenas
para serem empregados de
empresas, mas também para
atuar no empreendedorismo.
Nós acreditamos que essa
formação começa na escola
e o Sebrae-SP é parceiro neste
processo”.”São Paulo dá hoje
mais um passo
importantíssimo em busca da
educação básica de qualidade.
O oferecimento do curso
Jovens Empreendedores
Primeiros Passos é uma ação
importante considerando que
uma das principais propostas
da Secretaria da Educação do
Estado é preparar nossos
alunos para o mundo do
trabalho”, afirma o secretário
da Educação do Estado de
São Paulo, professor Herman
Voorwald.O curso terá início,
até junho, à medida que as
turmas forem formadas nas
diretorias regionais de ensino.
Se o número de inscritos for
maior do que a quantidade de
vagas, será avaliada a
possibilidade de formação de
mais classes. O professor que
tiver 100% de frequência no
curso receberá a certificação
da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de
Professores (EFAP) “Paulo
Renato Costa Souza”, que
será publicada no Diário
Oficial do Estado e servirá
para sua evolução funcional.
MetodologiaO tema
proposto para cada ano é
adequado à faixa etária
correspondente, bem como os
jogos, as dinâmicas, os
exercícios e as pesquisas intra
e extraclasse. Nas propostas
lúdicas do plano de negócios
o intuito é responder às
necessidades dos alunos
qualquer que seja sua
condição escolar, social,
econômica e cultural, bem
como incentivar o
envolvimento da comunidade
escolar.A metodologia baseia-
se em novos paradigmas, que
abordam o
empreendedorismo em um
sentido amplo, sistêmico e
sustentável como cultura da
cooperação, inovação,
ecossustentabilidade, ética e
cidadania.Os professores
serão envolvidos em um
processo de conhecimento e
compreensão da metodologia
e dos conceitos que sustentam
o curso Jovens
Empreendedores Primeiros
Passos. Os temas trabalhados
são comportamento
empreendedor, plano de
negócios, educação
empreendedora, pedagogia da
presença, resiliência,

protagonismo juvenil e jogo na
educação. As atividades
realizadas durante a
fundamentação teórica e
metodológica são específicas
para o desenvolvimento dos
docentes.Para os alunos do 6º
ano, a proposta do curso é a
oficina “Eco Papelaria”, que
trabalha questões relativas ao
meio ambiente, relacionando
esse tema aos tipos de
negócios que envolvem papel
reciclado e reutilização de
materiais. Neste processo, os
estudantes aprenderão a criar
produtos a partir de papéis
reciclados, como caixas de
presente, porta-retratos,
cadernetas de papel reciclado,
entre outros.”Artesanato
Sustentável” é o tema para o
7° ano. Serão elaborados
produtos artesanais com o
intuito de possibilitar o
desenvolvimento do
empreendedorismo e da
criatividade dos alunos. Todos
os itens do plano de negócios
terão uma abordagem mais
complexa e aspectos
comportamentais como
motivação, iniciativa, tomada
de decisão e convivência em
grupo.Já para os estudantes
do 8º ano, o assunto será
“Empreendedorismo Social”,
que tem como finalidade
fomentar o potencial do jovem
para a responsabilidade social,
individual e coletiva,
despertando-o para os
problemas que acontecem na
comunidade.Por fim, os
alunos do 9º ano trabalharão
com o tema “Novas ideias,
grandes negócios”, cujo
objetivo é oferecer aos
adolescentes a possibilidade
de desenvolver e promover o
próprio negócio, com criação
de produto ou prestação de
serviço, de acordo com as
oportunidades observadas no
bairro ou na cidade onde
vivem, respeitando a cultura
local e buscando contemplar
algum benefício social para a
c o m u n i d a d e . R e d e
MunicipalO trabalho de
capacitação do JEPP já tem
sido feito com professores da
rede municipal. O Escritório
Regional do Sebrae-SP de São
José dos Campos capacitou
mais de 33 mil educadores em
Igaratá, Ilhabela, São José dos
Campos, São Sebastião e
Taubaté, desde 2001.
Professores de São Luís do
Paraitinga também receberão
o treinamento nos próximos
m e s e s .
O Escritório Regional do
Sebrae-SP de Guaratinguetá,
que começou o curso no ano
passado, capacitou 675
professores da rede municipal
em Lavrinhas, Canas, Arapeí,
Piquete, Queluz,
Areias, Guaratinguetá,
Cunha, Campos do Jordão,
Cruzeiro, São Bento do
Sapucaí, Roseira, Lorena e
Aparecida.

Sebrae-SP e Secretaria
da Educação oferecem

curso de
empreendedorismo para

professores da rede
estadual

O dia 1º de Maio está
chegando, e com ele a grande
festa em comemoração a
todos os trabalhadores e
trabalhadoras de Taubaté e
Região, realizada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté Serão 7 horas de
shows, ato político e uma
programação repleta de
diversão para toda a família.
Sob o tema Saúde: Um
Direito De Todos, faremos
uma reflexão sobre a saúde
pública em nossa cidade,

nosso estado e nosso
país.Contaremos com a
presença de autoridades
políticas e sindicais que vão
nos ajudar a dizer um basta
para a saúde de nossa cidade
e refletir sobre uma saúde
mais humana e de qualidade
para nossa população.A
diversão musical ficará por
conta da dupla Hugo e
Thiago, que irá levantar a
galera com sucessos como
“Dando Risada” e “Ninguém
Tem Nada Com Isso”,

teremos o grupo de pagode
Jeito Moleque, com músicas
como “Me Faz Feliz” e
“Amor Eterno”, e ainda
teremos o cantor Matheus
Leite e as bandas Paranga e
Cheiro de Fulo, que serão as
atrações regionais.Para as
crianças, mais uma vez
teremos o “Espaço Criança”,
que contará com o auxílio de
monitores para entreter os
pequenos e oferecer muita
diversão e um dia de pura
alegria.

1º de Maio de Taubaté
terá 7 h de shows e

muita diversão


