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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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
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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Miscelânea
Curiosidades

Cortar cebola não é nada agradável. Em alguns casos, a irritação dos olhos é tão intensa que fica insuportável
continuar. Isso acontece porque, quando cortamos a cebola, rompemos suas células, o que faz com que determinados
sulfuretos e enzimas se combinem, originando o ácido sulfônico. Esse ácido é o responsável pelo “nosso choro”,
porque ele evapora e entra em contato com nossos olhos, os quais reagem produzindo lágrimas, na tentativa de
acabar com a irritação.

Por que as baratas morrem de costas? Você já viu uma barata morta na posição normal? Talvez não. Sempre que
vemos um desses insetos mortos, ele está virado de costas, com as patas para cima. Uma das explicações para este
fato é simples: as baratas andam por paredes e superfícies verticais e, quando entram em contato com o veneno,
caem de costas e permanecem nessa posição até morrerem. Sim, mas, se elas estiverem no chão? Aí entra a outra
explicação: como os órgãos respiratórios dos insetos se encontram nas suas costas, quando a barata entra em
contato com o veneno, o inseto se vira de costas justamente para poder respirar melhor e sobreviver ao efeito da
substância venenosa.

Por que a fechadura é o símbolo de boa sorte

Há registros de esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga. Primeiro porque era feito
de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua
Crescente, símbolo da fertilidade e prosperidade. Os cristãos europeus, por sua vez, creditam sua origem a São
Dunstan de Canterbury (924/988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso da metalurgia.
Segundo a lenda. Dunstan teria colocado uma ferradura no próprio demônio e somente a retirou depois de ouvir a
promessa de que ele, o tinhoso, nunca mais se aproximaria do objeto.

Humor

Histórias do cotidiano de suporte técnico de informática

Colaboração de Maria Aparecida de Oliveira – São Paulo

Pode parecer piada, mas vários técnicos afirmaram que já aconteceu com eles...

Usuário: Não consigo imprimir. Cada vez que tento, o computador diz: Não é possível encontrar a impressora. Já
levantei a impressora e coloquei-a em frente do monitor para ele ver, mas o computador continua dizendo que não
consegue encontrá-la...

Suporte: Serviço ao Manual da HP. Em que posso ser útil?
Usuário: Tenho uma impressora HP que precisa ser reparada.
Suporte: Que modelo é?
Usuário: É uma Hewlett Packard...
Suporte: Isto eu já sei. Quero saber se é colorida ou preto e branco?
Usuário: Ela é bege!

Suporte: Bom dia. Posso ajudar em alguma coisa?
Usuário: Não consigo imprimir.
Suporte: Pode clicar no “Iniciar” e...
Usuário: Calma aí! Não responda assim muito tecnicamente. Não sou o Bill Gates!

Usuário: De repente aparece uma mensagem na minha tela que diz: Clique Reiniciar... O que eu devo fazer?
Suporte: O senhor aperte o botão solicitado, desligue e ligue novamente.
Sem pestanejar, o usuário desliga o telefone na cara do atendente e liga para o suporte novamente.
Usuário: E agora o que eu faço?

Usuário: Tenho um grande problema. Um amigo meu colocou um protetor na tela no meu computador, mas cada vez
que mexo no mouse, ele desaparece!

Suporte: Em que posso ajudar?
Usuário: Estou escrevendo o meu primeiro e-mail.
Suporte: Ok, qual é o problema?
Usuário: Já fiz a letra “a”. Como é que se faz o circulozinho em volta dela para fazer o tal arromba, é arromba, né?

Suporte: Suporte do seu Provedor de Internet, bom dia. O que deseja?
Usuário: Moço, a Internet também abre aos domingos?

Depois de um tempo falando com o atendente do suporte.
Suporte: O que tem do lado direito da tela?
Usuário: Uma samambaia!
Suporte: silêncio...

Mensagens

Curso rápido de Relações Humanas

- as cinco palavras mais importantes: Eu me orgulho de você;
- as quatro palavras mais importantes: Qual é sua opinião.
- as três palavras mais importantes: Tenha a bondade.
- as duas palavras mais importantes: Muito obrigado.
- a palavra menos importante: Eu

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocorrência ruim, desconsideração de parentesco,
reconheça-se com forças para superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas o tormento. O
problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação das circunstâncias. Considere-as descomplicadas e não
exercerão pressão. Tenha crença nos deus dotes e qualidades e encontrarás resistência interior. Persistirás com
otimismo e vigor mesmo nas situações consideradas dolorosas. O problema é filho da fraqueza.

Hoje diga com convicção: Tenho a certeza de possuir uma força viva cósmica divina que suplanta qualquer problema
e pode me conduzir às alturas. Faço essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. Confio e me apoio
nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com
capacidade, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O mesmo acontece quando penso
em ser bom e ser feliz. Amo essa força e agradeço a Deus por isso.

Pensamentos

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser.
Em todas as separações alguém sai machucado.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Entre no peito, bate e pergunta ao teu coração o que sabe ele.
O perdão não esquece o passado, mas modifica o futuro.
A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quem mata o tempo injuria a eternidade.
Pouco pensa quem multo fala.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
O tempo é a substância de que sou feito.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.
A democracia não é algo que acontece uma vez só na vida.
O que eu faço é simples: Ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é lícito perder a cabeça.
Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las.

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem um inferno: É o amor dele pela humanidade.
Correr não adianta, é preciso partir a tempo.
A gente não faz amigos, apenas os reconhece.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Amar é querer estar perto, se longe e mais perto, se perto.
Precisamos de muita pouca coisa, somente uns dos outros.
O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
Eu trocaria todos os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
Se você se sente só é porque construiu muros em vez de pontes.
A vida de solteiro é vazia e a de casado enche.
Viva a vida conforme gostaria que seus filhos vivessem a deles.
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As inscrições para a fase
municipal do Mapa Cultural
Paulista estão abertas no
Departamento de Cultura da
Prefeitura de
Pindamonhangaba, até o dia
20 de abril. Os vencedores
do Mapa municipal serão
representantes de Pinda na
fase estadual do evento, que
definirá os melhores trabalhos
artísticos do Estado de São
Paulo.O Mapa Cultural
Paulista é uma iniciativa da
Secretaria de Estado da
Cultura, realizado pela Abaçaí
Cultura e Arte
– Organização Social de
Cultura, que objetiva
identificar, valorizar e
promover o intercâmbio da
produção cultural no Estado
de São Paulo, e ao mesmo
tempo estimular a
participação de seus
municípios em atividades

culturais.A meta do programa
é mapear a produção artística
em todo Estado de São
Paulo, cabendo a cada
município incentivar seus
artistas locais a participarem
deste programa.Para a
edição 2013/2014 serão
consideradas sete
expressões artísticas: artes
visuais (artes plásticas,
desenho de humor e
fotografia), vídeo, canto
coral, música instrumental,
literatura (conto, poema e
crônica), dança e teatro.
Lembrando que essas
expressões serão
desenvolvidas na fase
municipal somente se houver
procura e inscrição por parte
dos artistas locais.As
exposições de artes visuais,
vídeo e literatura já estão
agendadas para o período de
27 de maio a 22 de junho,

no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, para
apreciação do público e do
júri. De acordo com
determinação do Governo do
Estado, cada modalidade
terá três jurados dentro de
sua área de especificação,
sendo dois deles de
Pindamonhangaba .As
modalidades de canto coral,
dança, teatro e música
instrumental serão
apresentadas no Espaço
Teatro-Galpão, no mês de
junho, em data a ser definida
de acordo com o número de
i n s c r i t o s .
O regulamento completo
pode ser retirado no
Departamento de Cultura,
que fica na rua Dr. Campos
Salles, 530, São Benedito.
Telefones 3642-1080 e
3643-2690.

Inscrições para Mapa
Cultural Paulista

municipal estão abertas
em Pinda

Entre as 39 cidades da região
metropolitana do Vale do
Paraíba, Pindamonhangaba
foi a primeira a receber as
Carteiras de Identificação de
Passageiro Especial (Cipes),
que garantem a gratuidade no
transporte coletivo desta
região.Essas carteiras foram
entregues em uma cerimônia
realizada na tarde de quinta-
feira (4), no prédio da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE),

com a presença da presidente
da entidade Maria Giovana
do Amaral, o presidente da
Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São
Paulo (Emtu), autoridades da
cidade e os beneficiados com
os cartões.Benefício A
carteira será emitida somente
às pessoas que se
enquadram nas categorias de
deficiências físicas, visual,
mental e auditiva e os que
tenham sua capacidade

laborativa comprometida por
doenças orgânicas como
HIV e tumores malignos.
Com o cartão, o usuário
embarca pela porta dianteira
do ônibus e, ao aproximar o
cartão do validador, passa
pela catraca e desembarca
pela porta traseira do
veículo.Com isso, as
emissões das carteirinhas de
gratuidade não serão mais
realizadas pelas empresas de
ônibus dos municípios.

Pinda é a primeira cidade
a receber Cartões de

Gratuidade no transporte
Municípios podem voltar a
receber os repasses assim
que regularizarem a
situação junto ao governo
federalO Ministério da
Saúde suspendeu o repasse
de recursos para o custeio de
502Equipes de Saúde da
Família, 508 Equipes de
Saúde Bucal e 3.612 Agentes
Comunitários de Saúde que
atuam na Estratégia Saúde da
Família (ESF) em 25 estados
do país. A suspensão dos
incentivos financeiros foi
motivada por duplicidade de
cadastro de profissionais da
ESF, apontada pelo Sistema
de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
(SCNES).A medida faz parte
da ação de fiscalização e
transparência na aplicação de
recursos da Atenção Básica
e é realizada sempre que o
Ministério da Saúde identifica
irregularidades na gestão de
estratégias e programas por
parte das secretarias

municipais de saúde,
responsáveis diretas pela
execução dos serviços de
saúde aos usuários do
Sistema Único de Saúde
(SUS).A transferência dos
recursos federais é
restabelecida assim que os
gestores locais do SUS
comprovam, ao governo
federal, que as inadequações
foram solucionadas.A
portaria, publicada no Diário
Oficial da União da ultima
quinta-feira (04), informa a
lista dos municípios que
deixaram de receber a
parcela de dezembro
referente ao incentivo
financeiro correspondente ao
Piso de Atenção Básica
(PAB) Variável e também das
equipes e agentes que
apresentaram problemas no
SCNES.Como os recursos
são restabelecidos no
momento em que as
inadequações são
solucionadas, a suspensão

não representa a interrupção
da Estratégia Saúde da
Família e do Programa Brasil
Sorridente nessas
localidades.ATENÇÃO
BÁSICA – 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.As equipes
multidisciplinares que atuam
na estratégia são formadas
por médico, enfermeiro,
técnico ou auxiliar de
enfermagem e agentes
comunitários de saúde para
o desenvolvimento de ações
de diagnóstico e orientação
para o tratamento de
doenças, promoção da
saúde, prevenção de agravos
e reabilitação dos pacientes.

MS suspende recursos de
Equipes de Saúde da Família

Dentro das comemorações do
aniversário de emancipação
político-administrativa de
Caraguá, o Governo Municipal
entrega no dia 19 de abril
(sexta-feira), às 15h, a Praça
Sensorial “Mitsuo Kashiura”,
na Avenida José Amador
Galvão, s/nº, bairro Cidade
Jardim. O ambiente permite a
convivência integrada entre
crianças, adultos e idosos com
ou sem deficiência. A
proposta é entregar à
comunidade um espaço com
paisagismo diferenciado, que
ofereça estímulos olfativos,
visuais, auditivos, táteis,
proprioceptivos e vestibulares
para pessoas com disfunções
advindas de alguma
deficiência ou do
envelhecimento. Na praça, os
frequentadores poderão
caminhar por uma trilha
sensorial podal que terá 23
texturas variadas: casca de
pinus, argila expandida, fibra
de coco, sementes, bambus,
pedras pequenas e grandes
etc. A trilha manual conta em
sua extensão com 17
cachepots (caixinhas de
madeira), colocados na altura
de 80 cm, permitindo às
pessoas com cadeiras de
rodas manusear as mesmas
texturas da trilha a ser
percorrida com os pés
descalços. E também tocar
em plantas com cheiros,
sabores e cores variados:
jasmim, dama da noite,
hortelã, erva cidreira, coentro,
salsinha, citronela, manjericão
e alecrim.O espaço dispõe de
duas pérgulas com sinos de
vento, uma com maracujá e
outra com trepadeira jade,
canteiros com plantas, flores
e árvores frutíferas
diversificadas para atrair
espécies variadas de
pássaros.A praça tem ainda
quadra poliesportiva, cinco
equipamentos de ginástica
para idosos ou outra faixa
etária, três para cadeirantes e
playground comum com um
balanço adaptado para uso de
uma criança cadeirante e uma
sem deficiência. Tudo
estrategicamente elaborado
por uma equipe
interdisciplinar, formada por
arquitetos, terapeutas
ocupacionais e profissionais
de educação física para
proporcionar convivência
inclusiva e sensações
diversas.De acordo com o
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), o Brasil tem hoje
cerca de 45 milhões de
pessoas com algum tipo de
deficiência. Somente no
Estado de São Paulo são mais
de 9 milhões. “Esses números
reforçam a necessidade de

promover políticas de inclusão,
que são prioridades do
Governo Municipal”, disse a
secretária dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do
idoso, Ivy Monteiro
Malerba.A secretária falou
também que a praça
promoverá lazer, convivência,
ações educativas,
terapêuticas e contará na
manutenção com a parceria
do Centro de Convivência da
Terceira Idade Estrela do
Mar, que fica no mesmo
bairro. Visitas monitoradas de
escolas e associações estão
previstas na proposta de
ocupação do espaço.O
secretário adjunto dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e
do Idoso, César Abboud, que
é responsável pela concepção
da Praça Sensorial, explicou
que o conceito desse espaço
é algo novo no país. “Caraguá,
entre as cidades de pequeno
e médio porte, está na
vanguarda com esse projeto.
Somente no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo, e
nos Jardins Botânicos do Rio
de Janeiro e Curitiba há Praça
Sensorial”, disse.Política
Inclusiva - A Praça Sensorial
faz parte do projeto “Caraguá
Acessível: Construindo
Espaços Inclusivos”, que
engloba várias ações que já
foram implementadas como a
“Praia Acessível”, na Praia do
Centro, que oferece cadeiras
de rodas anfíbias para
cadeirantes e pessoas com
disfunções motoras, banheiro
adaptado, maca e recursos
lúdicos utilizados por
professores de educação
física, que direcionam o
passeio.Também integram as
ações o “Playground
Adaptado”, brinquedo que
pode a ser utilizado com
segurança por crianças
cadeirantes ou com
mobilidade reduzida. A “Pista
de Skate” para a prática de
Hard Core Sitting, modalidade
utilizada por cadeirantes para
a realização do esporte. A
“Praça do Idoso”, que tem
equipamentos voltados à
terceira idade para a
promoção de atividades
esportivas, reabilitação e
lazer.Há, ainda, a “Academia
Inclusiva ao ar livre”, com
equipamentos adaptados para
exercícios das pessoas com
deficiência física. E, por fim,
a “Rota Acessível”, composta
por ciclovias, calçadas com
rebaixamento, faixas,
lombofaixas, vagas
preferenciais e sinalizações
que interligam todos esses
projetos.Prêmios – Em
setembro de 2012,
o projeto “Praça Sensorial”
foi premiado na área de

acessibilidade, tecnologia da
informação, arquitetura e
urbanismo, no 5º Congresso
Nacional de Diversidade e
Inclusão, realizado em São
José dos Campos. Também
recebeu o Prêmio Ações
Inclusivas 2012 – Destaque
Especial, na categoria
governamental, concedido
pela secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo.A Praça
Sensorial integra o projeto
global “Caraguá Acessível:
Construindo Espaços
Inclusivos”, contemplado com
o Prêmio Selo Cidade Cidadã
(2012), promovido pela
Comissão de
Desenvolvimento Urbano da
Câmara dos Deputados, na
categoria Mobilidade Urbana
e Acessibilidade dos
segmentos vulneráveis da
população: pedestres,
ciclistas, pessoas com
deficiência ou mobilidade
reduzida.Homenagem – A
Praça Sensorial ganhará o
nome de um dos fundadores
da Associação Comercial de
Caraguá, Mitsuo Kashiura.O
homenageado nasceu no
Japão no dia 8 de maio de
1931. Veio ao Brasil com um
ano de idade. Morou com a
família no Pará e,
posteriormente, em São
Paulo. Mudou-se para
Caraguá em 1963 e
estabeleceu-se na cidade
como comerciante e, em
1965, ajudou a fundar a
A s s o c i a ç ã o
Comercial.Amante do
esporte, formou a primeira
equipe de beisebol com
integrantes da colônia
japonesa, residente na cidade.
Organizou o primeiro
campeonato de futebol de
salão, xadrez, dominó, jogo de
futebol de botão e torneio de
pesca de Caraguá. Em 1979,
esteve à frente do primeiro
Campeonato de Voo Livre no
Morro Santo Antônio. Prestes
a completar 82 anos, ainda
pratica natação e tênis de
mesa. Com sua esposa,
Chiyoko, têm quatro filhos:
A u r o ,
Nilso, Idésio e Márcia. Raio
X - Praça Sensorial Endereço:
Avenida José Amador
Galvão, s/nº, bairro Cidade
Jardim.Área - 4.155,42 m² 2
pérgolas 1 trilha podal (23
texturas) 1 trilha manual (17
plantas e texturas) 1
bebedouro acessível 1
banheiro feminino e 1
masculino acessíveis Piso tátil
Placas em Braille Mapa tátil
4 sinos de vento (2 de madeira
e 2 de ferro) 2 fontes de água
Aparelhos de ginástica – 5
para idosos, 3 para
cadeirantes

Caraguá ganha Praça
Sensorial
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Começou no dia 7 e vai até
o domingo, dia 14 de abril, a
20.ª Semana Mazzaropi, em
Taubaté. A iniciativa do
Museu Mazzaropi, com o
apoio do Sesc, Unitau,
Prefeitura de Taubaté e
Câmara Municipal, garante
uma série de atividades ao
longo da semana para
celebrar os 101 anos de
Amacio Mazzaropi, o imortal
Jeca do cinema nacional.
Mazzaropi nasceu no dia 9 de
abril de 1912.Nesta terça, dia
9, por exemplo, tem
apresentação do espetáculo
de teatro “Mazza para mais
cem anos”, na praça Dom
Epaminondas, às 18h, e em
seguida a apresentação do
filme “O Corinthiano”, às 19
horas (Ametra II – av. Santa
Luzia do Marilac, 1375). À
noite, no Museu Mazzaropi,
uma sessão solene vai marcar
os 101 anos do ator.Na
quarta, um dos destaques da
programação é a mesa
redonda sobre “A herança e
a atualidade cultural do
cinema de Amacio

Mazzaropi”, com a
participação do carnavalesco
Wagner Santos, da
Acadêmicos do Tucuruvi, e
Renata Jardim Mendonça,
produtora de documentários.
O evento acontece no
Departamento de
Comunicação Social da
Unitau.No fim de semana, a
programação começa mais
cedo. Sábado tem show da
Orquestra de Violas e
Violões Itaboaté, a partir das
10h, com participação do
Philaderpho, na praça Dom
Epaminondas, e, às 21h,
show de Oswaldinho e
Marisa (na praça da Eletro).
No domingo, no Sesc
Taubaté, tem oficina de
animação a partir das 14h
com Rodrigo Ayres de
Araújo. Para consultar a
programação completa,
basta acessar http://
www.museumazzaropi.org.br/
20a-semana-mazzaropi/
Mazzaropi começou a
carreira ainda menino no
circo, integrando trupes
contra a vontade dos pais.

Depois montou seu próprio
circo, com uma estrutura
desmontável para viajar pelo
interior. Anos mais tarde, fez
um teste para o rádio por
sugestão de amigos e foi
chamado para conduzir um
programa, Rancho Alegre.
Nos anos 1950, com a
chegada da televisão, o ator
participou da estréia e levou
o Rancho Alegre, que já era
um sucesso para a telinha.
Mas foi no cinema que
Mazzaropi se tornou um
astro. Primeiro na Vera Cruz,
depois com a PAM Filmes,
uma produtora criada e
dirigida por ele e que cuidava
de todas as etapas do
processo de produção e
distribuição de um filme. Ao
longo de três décadas,
Mazzaropi produziu 32 filmes
e imortalizou a figura do Jeca
no cinema, aquele sujeito do
campo, simples, mas ast uto,
com um humor capaz de
sobreviver ao tempo e divertir
pessoas de todas as idades.
Amacio Mazzaropi morreu
em 1981.

20ª Semana Mazzaropi
vai até domingo em

Taubaté
O Sesc Taubaté realiza, no
dia 14 de abril, uma oficina
de animação, com Rodrigo
Ayres de Araújo, das 14h às
17h. Trata-se de um curso
técnico básico, abordando os
principais elementos que
constitui a produção de uma

animação semi-artesanal. A
oficina propõe uma visão da
identidade cultural da cidade
de Taubaté, baseado no
contexto do universo criado
por Amácio Mazzaropi. A
atividade encerra as
atividades que compõem a

programação da Semana
Mazzaropi, organizada pelo
Museu Mazzaropi de 7 a 14/
04. Oficina de animação
Com Rodrigo Ayres de
Araújo Dia 14, das 14h às
17h Grátis. Inscrições na
Central de Atendimento.

Oficina de animação no
Sesc encerra a Semana

Mazzaropi

A Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, através da
Secretaria de Esportes e
Lazer, promoveu no domingo
07/04, das 09h às 16h, na
Praça Dr. Adhemar de
Barros – Centro, a III edição
do projeto Rua de Lazer.O
projeto, que visa
proporcionar lazer,
entretenimento, brincadeiras
educacionais e bem estar à
população, trouxe muitas
opções de brincadeiras
como cama elástica, piscina
de bolinhas, tobogã; além de

atividades esportivas como
futebol com mini gol,
basquete, vôlei, ping pong,
tênis de mesa,
 slackline, dama e
xadrez.Além das atividades
ainda houve a apresentação
de artes marciais como judô,
jiu-jitsu e capoeira.E não
percam: Venham participar
do Passeio Ciclístico em
homenagem ao Feriado de
T i r a d e n t e s .
As 100 primeiras inscrições
receberão camisetas do
evento e todos os

participantes concorrerão aos
sorteios realizados durante o
passeio.Inscrições na
Secretaria de Esportes e
Lazer. Maiores informações:
(12) 3971-
1 6 5 9 . P r e m i a ç õ e s :
Originalidade, Criatividade,
Bicicleta mais enfeitada
(feminino e masculino),
Ciclista mais velho (feminino
e masculino) e Ciclista mais
novo (feminino e
masculino).Saída às 09h, dia
21/04, Praça Dr. Adhemar
de Barros - Centro.

São Bento do Sapucaí
recebe III Rua de Lazer

Venha participar do Passeio
Ciclístico em homenagem ao
Feriado de Tiradentes.As 100
primeiras inscrições
receberão camisetas do
evento e todos os
participantes concorrerão aos

sorteios realizados durante o
passeio.Inscrições na
Secretaria de Esportes e
Lazer. Maiores informações:
(12) 3971-1659. Premiações:
Originalidade, Criatividade,
Bicicleta mais enfeitada

(feminino e masculino),
Ciclista mais velho (feminino
e masculino) e Ciclista mais
novo (feminino e masculino).
Saída às 09h, dia 21/04, Praça
Dr. Adhemar de Barros -
Centro.

São Bento do Sapucaí:
Passeio Ciclístico -
Feriado Tiradentes

O governo federal aceitou o
pagamento em boleto único
dos tributos aos empregados
domésticos. A informação é
do senador Romero Jucá
(PMDB-RR), que se reuniu
ontem, dia 9, com técnicos
dos ministérios da Fazenda,
do Trabalho e Emprego e da
Previdência Social, além da

Caixa Econômica Federal,
do Banco do Brasil e da
Receita Federal. Jucá é
relator da comissão que
analisa a regulamentação de
pontos da nova legislação
trabalhista dos domésticos.
Na reunião, o senador
propôs aos representantes do
Executivo reavaliar os

percentuais de contribuição
dos três tributos a serem
pagos em uma única guia de
arrecadação. A tendência é
que a data de recolhimento
das contribuições seja o dia
7 de cada mês como já
acontece com o Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).

Governo aceita
pagamento de tributos
para domésticos em

boleto único

O prefeito de Tremembé,
Marcelo Vaquelli esteve em
Brasília em busca de recursos
financeiros para resolver
vários problemas da cidade,
a maioria deles trazidos pelos
presídios instalados na
cidade. Além disso, o atual
prefeito herdou uma dívida de
R$ 53 milhões, deixada pela
administração anterior.Os
problemas trazidos pelos
presídios são grandes, como

os números mostram: a
população carcerária é de
6.300 presos, maior que o
número de alunos da rede
pública – 5.500 estudantes.
“Sem qualquer retorno para
a cidade”.Dos 54 policiais
efetivos, 24 são para escolta
de presos. Das 4 viaturas
disponíveis, 2 são para
escolta dos presidiários. E
mais: Taubaté produz 30
toneladas de lixo por dia,

sendo 6 toneladas só dos
presídios. Dos 4 caminhões
de lixo, só um está em
condições de uso e às vezes
precisa disputar com a
população horário para a
coleta.Um dos maiores
problemas enfrentados pelo
prefeito Vaquelli é a dívida
deixada pela administração
anterior: R$ 53 milhões. Por
isto, a agenda do prefeito a
Brasília deverá ser intensa.

Presídios em Tremembé
sangram recursos

financeiros da Prefeitura

A CCR NovaDutra deu
início na segunda-feira, dia 8,
à sua Campanha do
Agasalho. Pelo segundo
ano, a ação tem como
objetivo envolver os usuários
da rodovia, com 18 postos
de coleta, sendo 11 deles
nas Bases Operacionais do
SOS Usuário e sete em
postos de serviço da Rede
Graal (confira lista completa
ao lado). A campanha
acontece até o dia 26 de
maio.Outra estratégia para
aumentar o número de peças
coletadas é o envolvimento
dos 1.400 colaboradores
das 26 Unidades de
Trabalho da CCR
NovaDutra. O objetivo é
que cada colaborador seja
um agente multiplicador da
Campanha entre amigos,
vizinhos e parentes.Segundo
Carla Fornasaro,
responsável pela área de
Relações Institucionais da
CCR NovaDutra, a

Campanha do Agasalho
integra o rol de ações de
Sustentabilidade mantidas
pela Concessionária com o
objetivo de contribuir com a
qualidade de vida das
comunidades servidas pela
rodovia.”Entendemos que
precisamos envolver os
usuários a contribuir com a
campanha, que tem como
objetivo minimizar os efeitos
do frio nas comunidades
carentes ao longo da rodovia.
Além disso, contaremos com
nossos colaboradores como
agentes multiplicadores,
envolvendo familiares e
pessoas de seu convívio, fora
do horário de trabalho”,
salienta Fornasaro. Em 2012
foram coletadas mais de
2.600 peças.Postos de
c o l e t a :
Bases Operacionais do SOS
Usuário - Vila Maria (SP),
km 230, sentido SP; Arujá
(SP), km 202, sentido RJ;
São José dos Campos, km

156, sentido SP;
Pindamonhangaba, km 99,
sentido SP; Lorena, km 52,
sentido RJ; Lavrinhas, km
18, sentido RJ; Penedo (RJ),
km 311, sentido SP; Volta
Redonda (RJ), km 258, SP;
Caiçara (RJ), km 227,
sentido RJ; Seropédica (RJ),
km 206, sentido SP e Pavuna
(RJ), km 166, sentido
SP.Postos da Rede Graal –
Graal Clube dos 500, km
59,5 da Via Dutra, sentido
RJ, Guaratinguetá; Graal Três
Garças, km 58,6 da Via
Dutra, sentido SP,
Guaratinguetá; Graal Alemão,
km 11 da Dutra, sentido RJ,
Queluz; Graal Estrela, km 6,1
da Dutra, sentido RJ, Queluz;
Graal Itatiaia, km 316,5 da
Dutra, sentido SP, Itatiaia
(RJ); Shopping Resende
Graal, km 304,4, sentido SP,
Resende (RJ) e Graal
Embaixador, km 299 da
Dutra, sentido SP, Resende
(RJ).

CCR NovaDutra lança
Campanha do Agasalho

na Via Dutra
As obras de reforma do
Espaço Teatro-Galpão
continuam em ritmo
acelerado, com o início da
instalação das poltronas
estofadas, na quinta-feira, dia
4. A pintura da parte interna
do prédio foi realizada, assim
como a troca do piso, a

reforma dos sanitários e a
adequação das
instalações.Outras obras
ainda estão sendo realizadas
para a adequação do prédio.
A intenção é oferecer mais
conforto e comodidade para
artistas e público que
frequentam o local, hoje

único espaço teatral da
cidade.De acordo com
informações da Secretaria de
Obras da Prefeitura, a parte
externa do prédio está
recebendo pintura e o
próximo passo da obra será
a execução do projeto de
fachada.

Espaço Teatro-Galpão
em Pinda recebe

poltronas estofadas

O município de
Pindamonhangaba tem 186
vagas abertas para o projeto
Bolsa Universidade. No
programa, é oferecida a
oportunidade para
universitários atuarem como
educadores em escolas
públicas. As inscrições
seguem até o dia 12 de abril.
Os estudantes interessados
em se candidatar devem
estar regularmente
matriculados em uma

instituição de ensino superior
conveniada ao programa, não
receber outra bolsa,
financiamento ou similar,
proveniente de recursos
públicos e ter disponibilidade
para atuar como educador
universitário aos fins de
semana.Os candidatos
selecionados iniciarão as
atividades em maio. O
estudante receberá bolsa
integral de seu curso,
desde que não ultrapasse o

teto de R$ 310. Em
c o n t r a p a r t i d a ,
o universitário atuará como
educador, aos sábados e
d o m i n g o s ,
 em uma unidade participante
do Escola da Família,
auxiliando no
desenvolvimento das
atividades previstas pelo
p r o g r a m a . O u t r a s
informações podem ser
obtidas pelo e-
mail escoladafamilia@fde.sp.gov.br

Projeto Bolsa
Universidade oferece
186 vagas em Pinda

A Casa Transitória Fabiano de Cristo realiza no próximo sábado, dia 13 de abril, a ‘Noite da
Pizza’ a partir das 20h.Serão vários sabores com rodízio a R$ 11,90 por pessoa. A ‘Noite da
Pizza’ será na sede da Casa Transitória, localizada na Rua Guaratinguetá, 555 - Bairro Crispim,
em Pindamonhangaba.Mais informações pelo telefone (12) 3642-6277.

Pinda:Casa Transitória
realiza Noite da Pizza no

próximo sábado
A Associação Comercial e
Industrial de Taubaté (ACIT)
promove nesta quinta-feira,
11, o primeiro encontro do
Programa de Inovação, um
projeto que tem como objetivo
realizar a troca de
informações sobre
determinados assuntos de
relevância para os associados
e a comunidade em geral. O
primeiro debate terá como

tema a sustentabilidade e
contará com a presença da
engenheira Maria Judith, da
Cetesb; Heloísa Martins,
gerente da Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté; Francisco Novaes,
Diretor de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de
Taubaté; Marcelo Targa,
coordenador geral dos
programas de pós-graduação

em Ciências Ambientais da
Universidade de Taubaté;
Michelle Santos, consultora de
qualidade do Sebrae e Vitor
Rosa, da LuxSide. O
Programa de Inovação será
realizado na quinta-feira, 11,
no Auditório da ACIT, a partir
das 9h. O evento é aberto ao
público e os interessados
devem se inscrever pelo
telefone: (12) 2125-8210. 

ACIT promove primeiro
encontro do Programa

de Inovação

No período de 15 a 26 de
abril, a Fundação Cultural
“Benedicto Siqueira e
Silva” estará com
inscrições abertas para a
fase municipal do Mapa
Cultural Paulista de
2013.Desde que resida
em Paraibuna ou tenha
um vínculo comprovado
com a produção cultural
do município, qualquer
pessoa pode participar. Os
interessados devem

comparecer à Fundação
Cultural para cadastrar
seus trabalhos, nas áreas
de: teatro, dança, artes
visuais, canto coral,
música instrumental,
literatura e vídeo.Durante
a realização do evento,
são selecionados artistas
de 13 regiões
administrativas do
Governo do Estado para
participar de atividades
culturais distribuídas em

quatro fases. Em todas
elas os artistas que se
destacam apresentam
seus trabalhos, primeiro
no município de origem,
depois na região em que
está inserido e, ao final,
na fase estadual,
apresentam-se na capital
p a u l i s t a . M a i s
informações na Fundação
Cultural Benedicto
Siqueira e Silva. Tel.: (12)
3974-0716

Mapa Cultural Paulista é
vitrine para artistas

paraibunenses

Professores de Artes,
Ciências, Educação Física,
Matemática, Português,
História e Geografia do Ensino
Fundamental II da rede
municipal, participaram nesta
segunda (8/04/2013) de
Formação Continuada sobre
situações de aprendizagem. O
encontro mensal promovido
pela secretaria de educação
reuniu 140 docentes na Emef
Dr. Carlos de Almeida
Rodrigues, no Indaiá. O
objetivo da formação é
contribuir para uma constante
melhoria na qualidade do
ensino e crescimento
profissional dos educadores. A
supervisora Letícia da Silva
dos Santos afirma que a
prioridade é discutir o
currículo, recuperar e
compartilhar experiências
cotidianas e refletir sobre os
pressupostos teóricos que

estão em jogo nesse momento.
Na oficina de Artes o tema foi
a leitura de imagens. Na
prática, coube aos
participantes elaborar uma
cédula com frente e verso,
trabalhando formato, cor e
efígies, além da leitura visual
do quadro “Independência ou
Morte”, de Pedro Américo.
Em Ciências, a água foi o
tema central. Durante um
experimento, foi estudada a
tensão superficial que forma
na superfície do líquido, uma
película resistente.Os
professores de Educação
Física trabalharam atividades
lúdicas para o aprendizado do
miniatletismo para crianças de
sete e oito anos. O Soroban,
instrumento de cálculo
j a p o n ê s ,
disponível nas Salas de
Recursos das escolas, foi
trabalhado na oficina de

Matemática, como recurso
para ser utilizado por alunos
com deficiência visual nas
operações matemáticas.Na
de Português, foram
levantadas estratégias para
aperfeiçoar a produção
textual do estudante bem
como o desenvolvimento das
competências escritoras. O
grupo de Geografia e História
analisou o conceito de fato
histórico. Abordaram o
Positivismo, o Marxismo,
entre outros, como também o
ensino destas duas matérias
após a Ditadura Militar, na
redemocratização do país nos
anos 80.Ao final, os
educadores fizeram uma
avaliação escrita. “Dessa
forma podemos adequar
conteúdos e estratégias para
aprimorar o ensino no
município”, disse a
supervisora.

Caragua :Professores do
Ensino Fundamental II

participam de Formação
Continuada


