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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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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

Em reunião na Prefeitura no
último dia 8, onde estiveram
presentes o Prefeito Ortiz
Júnior, os vereadores
Carbone e Salvador,
funcionários da Zoonoses e
diversas ONGs de Proteção
Animal para acertarem as
medidas de curto, médio e
longo prazo capazes de
minimizar, as graves
necessidades da população
canina e felina abandonadas.
Entre os assuntos discutidos,
estavam as medidas
emergenciais para melhorar o
atendimento do Centro de
Zoonoses, como por
exemplo, reforma dos canis
dos pitbulls e do gatil, além
da colocação de linhas
t e l e f ô n i c a s / i n t e r n e t ,
implantação de um Plantão
24 horas. Está sendo
estudada também, a
implantação de um ônibus
adaptado para servir como o
Castramóvel, uma
fiscalização mais efetiva das
carroças e parceria com a
Polícia Militar para
readequar essas pessoas e
suas famílias em outras
opções de renda e, como
isso, alterar através da Lei
vigente, para que as carroças
sejam utilizadas apenas na
Zona rural; parceria com
clínicas veterinárias e
laboratórios; criação de uma
nova área de adoção no
Horto Florestal para
ampliação de feiras de
doação de animais.Foi
solicitada ao representante
do executivo a
regulamentação do comércio
de animais em Pets Shops da

cidade definindo regras, a
nível municipal, como por
exemplo, a origem do animal
comercializado, as
dependências e o seu
manejo. A criação de uma
Gerência de Área no Centro
de Zoonose e a criação de
um Conselho Municipal de
Proteção e Defesa Animal
com a participação de
diversas entidades, tais como,
a OAB, Conselho Regional
Medicina Veterinária Polícia
Ambiental, Protetores e
ONGs. Segundo o prefeito
Ortiz Júnior, as questões são
pertinentes e estão sendo
estudadas conforme a
viabilidade financeira
ressaltou. “Algumas
mudanças poderão ser
colocadas em prática num
prazo relativamente curto,
como informatização,
melhorias telefônicas e até
mesmo de pessoal, visando
com isso atender de maneira
eficaz o cidadão. Estamos
verificando várias soluções
para controle de animais
abandonados pela cidade,
como a microchipagem,
RGA, placas de
identificação, enfim, tudo que
sirva como controle de
informações. Outras, como a
reforma do próprio CZZ, vai
depender do projeto e do
levantamento de custos.
Pretendemos promover uma
reestruturação completa que
trará benefícios não somente
para os animais,
mas também para os
funcionários de lá. Pedimos
um pouco de paciência, já
que nesses 64 dias de

Governo, ainda estamos
fazendo um raios-X da
situação municipal,”
completou.Para a Jornalista e
Ambientalista Angélica
Monteiro, presidente interina
da APATA – Associação
Protetora Animais Taubaté, o
encontro foi positivo e
demonstrou uma forte
parceria, que pode render
frutos para todos aqueles que
desejam um tratamento mais
respeitoso para os animais.
“Discursos em cima da causa
animal são comuns, mas
palavras sem a ação
correspondente, o vento
leva... Só para se ter um
ideia, temos várias leis que
passaram pela Câmara de
Taubaté sobre o assunto e,
depois foram engavetadas,
não houve nem mesmo uma
prosaica fiscalização. Agora
temos a boa vontade do
Chefe do Executivo em ouvir
nossas reinvindicações. Isso
é muito bom.Pedimos ao
Prefeito que ressuscite uma
lei municipal da época de seu
pai, que proíbe a
comercialização de animais
no Mercado/ Breganha.
Precisamos que o CZZ volte
a fazer mutirões de castração
e tenha uma espécie de Posto
Veterinário gratuito para
atender as necessidades dos
munícipes mais carentes, em
caso de emergências, por
e x e m p l o .
Precisamos de vontade
política para fazer valer os
direitos dos animais, que não
sabem reclamar por direitos,
nem por respeito mínimo”,
afirmou.

Prefeitura abre canal
para os Defensores da

Causa Animal

Balanço divulgado ontem,
dia 10, pelo Ministério da
Saúde revela que 11 estados
brasileiros concentram
74,5% dos casos de dengue
notificados nos primeiros três
meses deste ano: 532.107 de

um total de 714.226 casos
considerados suspeitos. De
1º de janeiro a 30 de março
(nas 13 primeiras semanas
do ano), Rondônia, o Acre,
o Amazonas, o Tocantins,
Minas Gerais, o Espírito

Santo, o Rio de Janeiro, o
Paraná, Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso e Goiás
registraram índices que vão
de 304,9 a 3.105 casos da
doença por 100 mil
habitantes.

Onze estados
concentram 74% dos
casos notificados de

dengue no país
O Programa Estrada Para a
Cidadania, criado pelo Grupo
CCR, uma das maiores
corporações de concessão de
infraestrutura da América
Latina, terá sua abrangência
ampliada na edição de 2013.
Serão 350 mil alunos
abrangidos, 15 mil educadores
e 98 municípios localizados ao
longo das rodovias
administradas pelas
concessionárias CCR Ponte,
CCR NovaDutra, CCR
ViaLagos, CCR RodoNorte,
CCR AutoBAn, CCR
ViaOeste, CCR RodoAnel e
CCR SPVias. O Programa
abrange os Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná. Entre 2002 e 2012,
quase 1,5 milhão de alunos
foram atendidos pelo Estrada
para a Cidadania.O
lançamento nacional da
edição 2013 do Programa
acontece nesta quinta-feira
(11/04), em São Paulo (SP).
Cerca de 180 representantes
das cidades abrangidas
estarão presentes para
conhecer as novidades do
Estrada para a Cidadania
deste ano e assistir a duas
palestras: uma, ministrada
pelo maestro João Carlos
Martins, seguida da
apresentação de um grupo de
cinco de seus jovens alunos de
música, e outra palestra
proferida pelo filósofo Clóvis
Barros Filho.”Temos grande
compromisso com o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico e ambiental
do País e das regiões onde
atuamos e isso, para o Grupo
CCR, significa atuar
fortemente na preservação da
vida. Acreditamos que com
educação podemos contribuir
com a diminuição dos índices
de acidentes, conscientizando
as crianças e seus familiares,
formando o motorista do
amanhã”, afirma Francisco
Bulhões, responsável pela
área de Comunicação,
Marketing e Sustentabilidade
do Grupo CCR. Mundo
digital Uma importante
novidade do Programa

Estrada para a Cidadania
para 2013 é a digitalização de
todo o seu material didático,
que será anunciada durante o
evento. A digitalização
acontecerá por meio de
parceria do Grupo CCR com
o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, BID. Com
ela, será viabilizada a troca de
informações entre
educadores pela Internet,
além da promoção de ações
de capacitação e atualização,
como cursos à distância e um
espaço virtual para troca de
vivências.Além da chegada
ao mundo digital, o Estrada
para a Cidadania inaugura
este ano uma nova frente de
divulgação. O Programa terá
um estande na Bienal do Livro
do Rio de Janeiro, que
acontecerá de 29 de agosto a
8 de setembro de 2013, no
Riocentro, para exposição das
atividades desenvolvidas e
disseminação da importância
da educação no
enfrentamento da violência do
trânsito.O Programa Estrada
para a Cidadania é uma ação
socioeducacional que integra
as práticas de sustentabilidade
do Grupo CCR. O seu
conteúdo didático exclusivo
leva em consideração a
transversalidade entre
matérias. Isso significa que
um mesmo assunto pode
começar a ser tratado na aula
de História e prosseguir na
aula de Geografia, ou
Matemática, unindo
informações sobre trânsito,
meio ambiente e cidadania aos
conteúdos tradicionais.Todo o
conteúdo do Programa é
ministrado pelos próprios
educadores municipais, que
são treinados,
 com sugestões de exercícios,
trabalhos e atividades de sala.
Além disso, o Grupo CCR
oferece gratuitamente
material de apoio aos
professores e cartilhas a todos
os alunos envolvidos.A
preparação de educadores das
escolas participantes
acontece várias vezes ao ano
por meio de palestras de

sensibilização e oficinas de
capacitação oferecidas pelo
Programa nas regiões
abrangidas. À medida que o
conteúdo é ministrado, novas
possibilidades de aplicação do
material didático são
apresentadas.As aulas do
Estrada para a Cidadania
acontecem semanalmente e
algumas das atividades estão
formatadas de maneira a
envolver também os familiares
das crianças, com exercícios
que precisarão ser realizados
em casa. Com essa dinâmica,
a área de abrangência da ação
é muito maior do que apenas
o número de alunos atingidos.
Visando a inclusão de
professores e alunos com
deficiência visual, todo o
material também é produzido
em Braille e oficinas
específicas de capacitação
são oferecidas aos
professores .Atividades
complementares O
Programa envolve, ainda,
ações durante o período letivo
com o objetivo de contribuir
para a formação integral dos
alunos. Uma delas é a
campanha Cidadania na
Estrada, em que os alunos
envolvidos escrevem
mensagens de solidariedade,
paz e segurança no trânsito
para serem entregues aos
motoristas nas rodovias do
grupo CCR.Outra atividade é
o Crianças Amigas da
Estrada, blitz educativa
realizada à margens das
rodovias, com o apoio das
polícias rodoviárias, em que os
alunos podem interagir com
os motoristas,
proporcionando vivência real
do espaço do trânsito.Há,
ainda, o Concurso Arte na
Estrada, que visa a
valorização das expressões
artísticas e culturais dos
alunos, estimulando uma
reflexão transformadora, em
Proteção Ambiental. A
inscrição para o Concurso
Arte na Estrada é gratuita,
individual e restrita aos alunos
participantes do Programa
Estrada para a Cidadania. 

Programa Estrada para a
Cidadania levará educação de
trânsito para 350 mil alunos,

em 2013
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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

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

www.tremembeonline.com.br

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté conquistou a
liberação da Avenida do Povo
Taubateano para a realização
da festa do trabalhador que
acontece no dia 1º de
maio.Nesta quarta-feira, dia
10, a Prefeitura Municipal de
Taubaté revogou a decisão
dada pela secretaria de
transito da cidade no mês de
março, que impedia o sindicato
de utilizar o espaço para
promover a 5ª Edição da
comemoração do dia do
trabalhador.O Presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté, Isaac do Carmo,
confirmou nesta quarta feira,
dia 10, durante a participação
da Tribuna Livre na Câmara
Municipal que recebeu da
prefeitura o parecer final
liberando a Avenida.”Acredito
que o gesto de revogar a
decisão e liberar a Avenida do
Povo para a realização do 1º
de Maio é muito positiva,
quero parabenizar o prefeito
pela demonstração de que a
Avenida do Povo é um
espaço público realmente do

povo”, disse Isaac do
Carmo.A comemoração do 1º
de maio na Avenida do Povo
é realizada pelo sindicato
desde o ano de 2009, e no ano
passado chegou a reunir 50
mil pessoas que participaram
da programação durante todo
o dia com shows e
atrações.”Estamos animados
para a comemoração este ano
e felizes em poder promover
para os trabalhadores esse
grande dia de festa e interação
entre a população”, completa
Isaac

1º de maio será na
Avenida do Povo

Leandro da Costa Fialho é
coordenador geral do
PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO do MEC e
esteve nesta 3ª feira 09 de
abril em nossa cidade para
uma reunião técnica sobre o
programa que será
implantando nas 11 escolas
municipais de Ensino
Fundamental.O prefeito
Marcelo Vaqueli recebeu o
representante do MEC, a
Secretária de Educação e os
coordenadores da Secretaria:
Marino Almeida, Denise
Bassini, Maria Angelina Leite
e Karin Castro.No período
da tarde reuniram-se na
Secretaria de Educação
Diretores, Coordenadores
Pedagógicos e Professores
de todas as escolas de Ensino
Fundamental. Após uma
apresentação inicial de
Leandro Fialho que envolveu
a história da criação do
Programa no Brasil e a
apresentação de exemplos
de sucesso em diversas
escolas e cidades no país,  a
equipe teve a oportunidade
de debater e esclarecer
dúvidas sobre a melhor forma
de iniciar o Programa em
cada escola. Também esteve
presente o professor Felício
Murade, Pró Reitor de
Extensão da UNITAU que
veio confirmar o
compromisso da
Universidade de Taubaté em
atuar em parceria,
disponibilizando recursos
humanos e expertise da
instituição em todas as ações
necessárias.A implantação do
PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO em nossas
escolas faz parte do Projeto
de Reestruturação da Rede
Municipal de Ensino de
Tremembé, aprovado em
janeiro pelo Ministro
Mercadante. ”Com total
apoio técnico, logístico e
financiamento do MEC, o
município de Tremembé vai
ser uma caso pioneiro no
Brasil, recebendo recursos
para a construção de
núcleos do MAIS
EDUCAÇÃO que será um
dos pilares do projeto
pedagógico de
aprimoramento de nossa
qualidade de
ensino”, afirmou a
Secretária de Educação
Cristiana Mercadante Esper
Berthoud durante o evento.O
Programa Mais Educação,
criado pela Portaria
Interministerial nº 17/2007,
aumenta a oferta educativa
nas escolas públicas por meio
de atividades optativas que
foram agrupadas em
macrocampos como
a c o m p a n h a m e n t o
pedagógico, meio ambiente,
esporte e lazer, direitos
humanos, cultura e artes,
cultura digital, prevenção e
promoção da saúde,
educomunicação, educação
científica e educação
econômica.O programa visa
fomentar atividades para
melhorar o ambiente escolar,
tendo como base estudos
desenvolvidos pelo Fundo
das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF). Para o
desenvolvimento de cada
atividade, o governo federal

repassa recursos para
ressarcimento de monitores,
materiais de consumo e de
apoio segundo as atividades.
As escolas beneficiárias
também recebem conjuntos
de instrumentos musicais e
rádio escolar, dentre
outros.O encontro foi muito
produtivo e, até o final do
mês de abril todas as escolas
apresentam à Secretaria de
Educação seus projetos. Ao
longo dos próximos meses,
uma grande parte de nossos
alunos será convidada para
participar das atividades do
Programa, permanecendo
assim em média 7 horas
diárias na Escola. Segundo a
Secretária de Educação ”O
MAIS EDUCAÇÃO é uma
iniciativa importante do
Brasil no sentido de
alavancar definitivamente
a qualidade de ensino. Nos
países do mundo onde a
Educação foi considerada
prioridade dos governos e
levada a sério, as escolas se
transformaram em escolas
integrais e o ensino é de
ótima qualidade. Nosso
sonho é progressivamente
atingir a Excelência de
Ensino em Tremembé, com
Educação Integral e de
Qualidade para todos os
nossos alunos. É um
projeto complexo, de longo
prazo, mas estamos dando
os passos iniciais
capacitando nosso
professores, construindo
parcerias importantes e
buscando verbas
governamentais. Estamos
muito otimistas!” 

Coordenador do MEC faz
reuniões sobre

“PROGRAMA MAIS
EDUCAÇÃO” em

Tremembé

A Estância Climática de
Cunha, será invadida por
atletas argentinos. O
motivo é a realização da
etapa de abertura do
Circuito Adventure Camp
2013, o principal evento
do gênero feito no país.
A disputa será realizada
neste final de semana,
dias 13 e 14, reunindo as
principais equipes do país
do país nas categorias
Pro (quartetos), Light
(duplas), Teens (duplas) e
atletas da categoria Solo.
Mais uma vez, o Circuito
receberá representante
do país vizinho,
proporcionando um
importante intercâmbio.
Vale lembrar que as
etapas do Adventure
Camp reúne desafios em
quatro modalidades:
trekking, técnicas
verticais, mountain bike e
canoagem, e esta disputa
exigirá muita navegação e
habilidade no
MTB.Como tem
acontecido nos últimos
anos, o Circuito

Adventure Camp tem
reunido competidores
platinos. Isso, além de
confirmar a força da
competição, mostra que a
mesma tem motivado
equipes e atletas de
outros países. “Teremos,
mais uma vez, um grande
grupo de argentinos e
isso é muito legal.
Queremos que outros
países também venham e
conheçam o nível da
modalidade no país”,
destaca Sérgio Zolino,
diretor-geral do
evento.Outro destaque é
o crescimento da
categoria Light (duplas),
que cumpre metade do
percurso feito pelos
quartetos. Para 2013
houve um crescimento de
142% enrelação às
inscrições, outro ponto a
ser comemorado pelos
organizadores. “Todos
ganham com isso, pois a
modalidade vai
assegurando o
crescimento e
surgimento de novos

valores”, completa
Zolino.As inscrições para
a primeira etapa seguem
abertas e podem ser feitas
no site oficial,
www.adventurecamp.com.br,
ou no
www.webventure.com.br,
parceiro de inscrições do
Adventure Camp.
Detalhes sobre valores e
prazos poderão ser
obtidos nos dois sites. O
prazo vai até esta quarta-
feira, dia 10 de abril.A
etapa de Cunha terá a
seguinte programação:
13/04 - Sábado, 9h, Início
do workshop de aventura;
14h, Largada Kailash
Trail Run,
7k e 14km; 15h, Início da
recepção dos adultos e
Início da recepção dos
teens na corrida; 16h,
Briefing dos teens; 17h,
Entrega dos mapas; 20h,
Briefing dos adultos; 14/
04 - Domingo, 9h,
Largada da prova; 16h30,
Premiação; 18h,
Encerramento oficial da
prova.

Adventure Camp 2013:
atletas argentinos
“invadem” Cunha

O Sesc Taubaté oferece, nos
dias 14 e 28 de abril, uma
demonstração do cultivo de
plantas carnívoras, com o
biólogo André Costa, às
10h.Nesta vivência
ambiental, o público terá a
oportunidade de conhecer
aspectos da biologia e
comportamento de várias
espécies de plantas
carnívoras, seu modo de vida

e as diferentes armadilhas
para captura de presas. Será
permitido o manuseio das
plantas.As inscrições devem
ser feitas gratuitamente na
Central de Atendimento.
Vagas limitadas.A atividade
faz parte do programa
Educação para a
Sustentabilidade, que tem
como missão estimular e
orientar ações educativas,

voltadas a diferentes
públicos, visando à
compreensão das inter-
relações entre ambiente e
sociedade e suas implicações
na realidade,
com a intenção de identificar
modos de vida sustentáveis.
Plantas Carnívoras Com o
biólogo André Costa Dias 14
e 28,
às 10h.

Demonstração de
plantas carnívoras no

SESC

O Sebrae-SP acaba de
lançar o guia “Venda Melhor-
Dia das Mães”, uma
importante ferramenta de
auxílio ao empresário que se
planeja para aumentar as
vendas no seu
e m p r e e n d i m e n t o ,
principalmente em eventos
sazonais como o Dia das
Mães, a mais importante data
para os comerciantes depois
do Natal. De dicas como
organização da loja à
importância do bom
atendimento, o material,
detalhado, ensina valiosas
orientações ao varejista para
evidenciar a empresa e os
produtos gastando pouco ou
ainda a custo zero – apenas
usando e abusando da
criatividade.”Divulgar seu
negócio é importante. O
consumidor precisa saber que
sua loja existe e o que
oferece. Eventos sazonais,
como o Dia das Mães,
trazem desafios e
oportunidades para o varejo
e a demanda tem uma grande
variação. É hora de aparecer
para o público de uma forma
mais ostensiva”, afirma o
diretor superintendente do
Sebrae-SP, Bruno
Caetano.O guia aborda
temas como kits
promocionais, parcerias com
o comércio local, uso das
redes sociais, embalagens e
brindes, vale-presente,
aperfeiçoamento de equipe e
extensão de horários de
atendimento, tudo para que
o lojista possa vender mais
nesta data. Para obter o guia,
disponível na internet no
endereço http://sebr.ae/sp/
vendamelhormaes, o
empreendedor deve se
cadastrar no site ou ir

pessoalmente aos escritórios
do Sebrae-SP para
retirar.Para atrair mais
clientes, o guia ensina de
modo didático e com
ilustrações tridimensionais,
tudo o que deve ser
aprimorado para tornar o
ponto de venda mais atrativo
ao consumidor. “Uma
adequação do ponto de
venda é bem-vinda. Se a loja
estiver organizada e
decorada conforme o evento,
a possibilidade de atrair
clientes aumenta. Adaptações
no espaço físico podem
evitar filas e facilitar a
circulação de clientes”,
acrescenta Bruno Caetano.
Dicas para o empresário-
Envolvimento com a
comunidade: Participe dos
acontecimentos do seu
bairro/cidade. Sendo uma
pessoa conhecida, você
passará a ser “fulano de tal”
da empresa X. A médio e
longo prazo sua caixa
registradora vai refletir sua
popularidade;- O cliente quer
ser percebido e valorizado:
seja exclusivo ao seu cliente,
ouça-o com cuidado,
identifique suas necessidades
e demonstre interesse real em
atender às suas demandas;-
Promova a data nas redes
sociais. Escreva um texto
sobre o Dia das Mães.
Convide seus seguidores
para visitar a loja virtual.
Convide também para a loja
física e dê uma senha para
garantir um brinde ou um
desconto especial;- Mailing
list/cadastro: Faça uma
relação de clientes com
fichas, cadernos ou no
computador desde o inicio do
n e g ó c i o .
A clientela cativa recomenda

seu negócio
espontaneamente. Quanto
maior o cadastro, maior o
lucro com a clientela cativa.
Se ainda não fez, comece
agora mesmo;- Invista na
vitrine: ela é elemento mais
importante para atrair
consumidores. Uma vitrine
tem 30 segundos para
provocar o interesse,
despertar o desejo e levar à
ação. Ouse na composição
da vitrine, mas evite excessos
para não gerar poluição
visual;- Planeje a localização
dos produtos nas gôndolas,
prateleiras, expositores,
cabides, araras, ilhas e pilhas.
Considere características
físicas: tamanho, peso, cor,
numeração e a necessidade
ou não de cuidados especiais
como refrigeração;- Dê
incentivos aos seus
vendedores. Parta da ideia
que é muito melhor vender
mais e a empresa ganhar 90%
do lucro, por exemplo, do
que vender bem menos e
ganhar 100%. Surpreenda
sua equipe com incentivos
extras, algo que não era
esperado por eles;- Brindes:
Um brinde alegra, promove,
facilita a venda e ainda faz o
cliente carregar sua marca
onde quer ele esteja. Oferte-
os também como vantagem
extra e dê desconto para
compras acima de
determinado valor. É uma
ótima maneira de atrair mais
c l i e n t e s ; -
Atendimento geral: Facilite a
circulação dentro da loja.
Organize a fila do pacote.
Preocupe-se com o caixa.
Não deixe nada para última
hora. Faça um check-list dos
equipamentos antes de abrir
o estabelecimento.

Sebrae-SP lança guia
para ajudar lojistas a

aumentarem as vendas
no Dia das Mães

A quantidade de brasileiros
que consome álcool
semanalmente cresceu 20%
nos últimos seis anos, aponta
o 2° Levantamento Nacional
de Álcool e Drogas (Lenad),
divulgado ontem,
dia 10, pela Universidade
Federal de São Paulo

(Unifesp). Entre as pessoas
que bebem, a proporção dos
que consomem álcool uma
vez por semana ou mais
passou de 45%, em 2006,
para 54% nesta pesquisa.
O estudo da Unidade de
Pesquisas em Álcool e Droga
(Uniad) da Universidade

Federal de São Paulo mostra
ainda que entre as mulheres
o aumento nessa frequência
de consumo foi ainda mais
s i g n i f i c a t i v o ,
passando de 29% para 39%.
Entre os homens, o
crescimento registrado foi
14,2%.

Número de brasileiros
que consomem álcool

cresce 20%


