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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

ANS passará a cobrar
procedimentos como
q u i m i o t e r a p i a
(tratamento de câncer);
recursos arrecadados
serão destinados ao FNS
e aplicados em ações
estratégicas.O ministro
da Saúde, Alexandre
Padilha, anunciou
medidas que ampliam e
dão maior agilidade ao
processo de
ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde (SUS)
pelos Planos de Saúde,
quando seus
consumidores forem
atendidos pela rede
pública. Além de
internações que já eram
cobradas, a Agência
Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)
solicitará o reembolso de
a t e n d i m e n t o s
ambulatoriais de alta
complexidade, as
chamadas APACs.
Incluem–se neste grupo,
por exemplo, a
quimioterapia (tratamento
do câncer),
acompanhamento em
saúde mental e o
atendimento em Hospital
Dia. O ressarcimento está
previsto na lei dos Planos
de Saúde (lei 9.656, de
junho de 1998).Outra
novidade é a definição de
novos critérios para a
destinação dos recursos
arrecadados pela agência.
Com a publicação no
Diário Oficial da União da
lei federal número
12.469, fica estabelecido
que a ANS repassará ao
Fundo Nacional de Saúde
(FNS) todo o valor
recolhido a título de
r e s s a r c i m e n t o . ” A
destinação dos recursos
ao FNS, é uma mudança
importante já que agora se

garante uma forma de que
os recursos cobrados dos
planos de saúde
retornarem ao Sistema
Único de Saúde,
beneficiando a
população”, afirma
Padilha. Segundo ele,
estes valores serão
aplicados em ações
estratégicas de saúde.Até
então, os valores eram
destinados aos gestores
do SUS, que transferiam
à unidade de saúde
prestadora do serviço.
Agora, os recursos
cobrados vão para o
Fundo. Atualmente, a
agência possui em caixa
R$ 62 milhões em
ressarcimento e ainda não
transferidos aos estados.
O montante será
creditado ao
FNS.VALOR MÍNIMO -
Atualmente, 46 milhões
de brasileiros possuem
planos de saúde para o
atendimento médico
hospitalar e ambulatorial.
Somente em 2011 (de
janeiro a julho), a ANS
obteve ressarcimento de
R$ 32,6 milhões
cobrados junto às
operadoras. O total supera
a soma arrecada nos
últimos quatro anos (R$
27,6 milhões). A
quantidade de
Autorizações para
Internações Hospitalares
(AIHs) ressarcidas neste
ano foi de 20.917.Pela
nova lei, a ANS também
definirá critérios para a
criação de um “Valor
Mínimo de Cobrança”.
Este mecanismo servirá
para evitar a cobrança de
procedimentos que
possuem um “custo
administrativo de
cobrança” maior do que o
próprio valor de

ressarcimento a ser
obtido.O ministro Padilha
considera que este
conjunto de ações -
somadas às medidas já
adotadas – resultará em
redução da defasagem
entre o atendimento feito
pelo SUS e sua cobrança
junto à operadora de
plano de saúde. Em 2010,
este período era de dois
anos. “Com o
aprimoramento do
sistema de informação e
com esta mudança do
valor mínimo, nossa
expectativa é zerar a
defasagem do período de
cobrança em
2012.”AVANÇOS – No
início de agosto, a ANS
publicou resolução
ampliando o rol de
procedimentos de saúde
que devem ter cobertura
obrigatória pelos planos
de saúde. São 69 itens
incluídos. Entre os itens
adicionados estão 41
cirurgias por vídeo, como
refluxo gastroesofágico
(tratamento cirúrgico) e
cirurgia bariátrica
(redução de estômago).A
obrigatoriedade de
atendimento para os
novos procedimentos vale
a partir do dia 1º de janeiro
de 2012 O rol de serviços
beneficia usuários de
planos de saúde
contratados a partir de 1º
de janeiro de 1999. A ANS
informou que as
mudanças foram feitas
por um grupo técnico
composto por
representantes da Câmara
de Saúde Suplementar,
que inclui órgãos de
defesa do consumidor,
representantes de
operadoras e de
conselhos profissionais,
entre outros. 

Planos ressarcirão
SUS por atendimento

de alto custo
Os temas do seminário
são discutidos em mesas
redondas e palestras.
Entre eles, as
perspectivas da educação
técnica de nível médio
em saúde, as diretrizes
nacionais voltadas para a
área e estratégias para a
ampliação da oferta de
cursos profissionais
técnicos. “Pretendemos
ampliar as parcerias para
aumentar a oferta de vagas
nas escolas públicas e
filantrópicas que
oferecem cursos nas
áreas de saúde para os
trabalhadores do SUS”,
explica a coordenadora-
geral de Ações Técnicas
em Educação na Saúde do
Ministério da Saúde,
ClariceFerraz.PARCERIAS
– Essas parcerias vêm

sendo implementadas por
meio de medidas como o
Programa de Formação de
Profissionais de Nível
Médio para a Saúde
(Profaps). O Profaps foi
criado em 2009,  sob a
coordenação da
Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na
Saúde (SGETS) do
Ministério da Saúde,
 com o objetivo de
habilitar e qualificar
t r a b a l h a d o r e s
em cursos de educação
profissional para o setor
saúde (que já
 atuam ou que serão
inseridos no SUS).
Desde a criação do
programa, já foram
qualificados cerca de 29
mil profissionais e
investidos R$ 65 milhões.

Só este ano, o
investimento no Profaps é
da ordem de R$ 63
milhões. A meta atual
estabelecida pelo
Ministério da Saúde, com
o apoio de instituições e
escolas parceiras, é
formar 94,7 mil
profissionais até
2015.Outra estratégia do
ministério para a área de
educação de nível médio
em saúde é a formação de
agentes comunitários,
p r o f i s s i o n a i s
considerados essenciais
para o desenvolvimento
de programas e ações na
atenção básica à saúde. De
2005 até o momento,
foram formados 211.284
agentes e outros 143.636
estão concluindo o
treinamento.

Qualificação
profissional amplia
qualidade do SUS

O prefeito Roberto
Peixoto saiu em romaria
no dia 30, terça-feira, à
meia noite, para pagar
promessa em Aparecida.
Ele queria agradecer a
Nossa Senhora
Aparecida o fim da crise
política que poderia ter
levado à cassação de seu
mandato, o que não
aconteceu. Ontem, ele
assistiu à missa das
10h30, na Capela
Sacramental de São José,
em companhia da
mulher, Luciana Peixoto
e pelo menos outras 40
pessoas que o
acompanharam, a pé, no
trajeto de 48
quilômetros. Tanto na
saída de Taubaté quanto
na chegada em
Aparecida, Peixoto foi
bastante assediado pela
imprensa. Havia equipes
de jornais, sites , rádio e
TV e alguns veículos de
imprensa o
acompanharam no
percurso, alguns de São
Paulo.Secretários e
amigos chegaram por
volta das 10 horas e só
foram assistir à missa.
Peixoto pagou a
promessa e não só
mostrou devoção à santa
como demonstrou
excelente preparo
físico. Pouco antes da
saída, ele contou que
seria sua décima segunda
romaria, tendo feito a
primeira em 1988, após
eleição para vereador.
Disse que tem bastante
preparo físico porque
corre duas vezes por
semana e está
acostumado a grandes
caminhadas. Mostrou-se
bem protegido para
enfrentar a Via Dutra:
tinha um terço no bolso
da calça, um tercinho
preso no bolso da camisa
e eu o presenteei com
um pequeno botton com
um crucifixo vazado e já

abençoado pelo Padre
Marcelo Rossi. Eu
mesma o afixei perto do
b olso da
camisa.CaminhadaEra
meia noite de terça-feira
quando grupo que ia em
caminhada até Aparecida
rezou para sair de
Taubaté. O prefeito
levava uma imagem de
Nossa Senhora
Aparecida, feita pelo
artesão santeiro Marcos
Nogueira, para ser
abençoada. O cálculo era
de que gastariam de 8 a
9 horas no percurso.
Saíram em passos
rápidos, pela pista Rio-
São Paulo, enquanto um
caminhão da NovaDutra
servia de apoio, indo
pela pista contrária. Às
9h30, o grupo chegou ao
pátio da Basílica
Nacional. Ali estavam a
primeira dama Luciana
Peixoto, o secretário de
Educação, prof. Carlos
Rodrigues, o secretário
de governo Adair
Loredo, que
acompanhou a romaria
de carro, o secretário de
Assuntos Jurídicos,
Antero Mendes Pereira
Júnior, que foi a pé ao
lado do prefeito, com o
secretário de Esportes,
Geraldo Farias e o de
Segurança Municipal,
Orlando de Lima. Carros
de amigos levaram água,
frutas e lanche.Em todo
o percurso foram quatro
paradas. Andaram em
passos rápidos no início
da caminhada, em alguns
momentos Peixoto
“trotou” e explicou que
era para uma estratégia:
“quando o joelho
começa a querer doer,
uma corrida leve,
chamada “trotar”, faz a
dor nem começar”. Ele
comeu uma empada de
camarão, uma pêra,
tomou água e uma
garrafinha de Gatorade.

Disse que garoou um
pouco durante a noite
mas que o clima entre os
acompanhantes esteve o
tempo todo muito
alegre. Foi feito um
rodízio para carregar a
imagem da santa. “Quem
carregou bastante tempo
foi o diácono Nivaldo
Santos, que é gerente na
Secretaria de
Desenvolvimento e
Inovação”, contou
Peixoto. E afirmou:
“gastamos 9 horas no
trajeto. Mas costumo vir
em 7 horas”.A missa das
10h30 foi na Capela
Sacramental de São José.
O celebrante foi o Padre
Brás Romeiro Portes,
que durante o sermão
dirigiu-se ao prefeito
várias vezes. Numa
dessas vezes, o padre
contou que é filho de um
ex-prefeito e que sabe
“que política não é coisa
fácil”.O prefeito tratou
de desfazer mal
entendidos em várias
oportunidades. Repetiu
que “esta minha ida a
Aparecida é como
romeiro e não como
político ou como
prefeito”. O prefeito e
autoridades foram até o
altar para o benzimento
da imagem. Não haveria,
como não houve,
nenhum ato de protesto.
Mas dentro da Basílica e
fora da capela
onde a missa era
celebrada estavam dois
rapazes com uma faixa
enrolada e que não havia
sido mostrada.
Identificando-se aos
jornalistas como
participantes da Ong
T r a n s p a r ê n c i a ,
atenderam pedido de um
fotógrafo de um jornal
de São José dos Campos
e abriram a faixa. A foto
foi feita. O texto da faixa
pedia o fim da corrupção
em Taubaté.

Prefeito Peixoto mostra muita
devoção e preparo físico em

romaria a Aparecida
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A Corporação Musical
Euterpe completou 186
anos, no dia 22 de agosto.
Quem ganhou o presente
foi o público que
compareceu à festa, na
sexta-feira (26), no teatro
Cootepi.Atualmente a
banda conta com mais de
30 músicos, é regida pelo
maestro Marcos Roberto
de Souza e tem como
padrinho o presidente da
Fundação Dr. João
Romeiro e secretário de
Governo da Prefeitura de
Pindamonhangaba o
engenheiro Arthur

Ferreira dos Santos.O
repertório especial de
aniversário contou com
seleção de maxixes, Lade
Sing And Pops, Suíte
Nordestina, entre outras,
de compositores como:
John Lennon e Ari
Barroso. Na ocasião, o
maestro e todos os
músicos da banda
aproveitaram para
homenagear a musicista e
também secretária da
Euterpe, Libna de Araújo,
que não mede esforços à
frente da corporação.”A
banda Euterpe é motivo de

orgulho para
Pindamonhangaba, o
segredo de sua
longevidade é essa
renovação. A cidade
perdeu muitas bandas, mas
graças a algumas pessoas,
a Euterpe conseguiu
sobreviver e vamos lutar
para dar melhores
condições aos músicos.
Parabéns também a todos
que assistiram ao
concerto e contribuem
para que a nossa banda não
morra”, ressalta o
engenheiro Arthur
Ferreira dos Santos.

Corporação Euterpe
comemora aniversário e

brinda público com
concerto

Quem foi conferir a
corrida de carrinhos de
rolimã parabenizou a
iniciativa do resgate
cultural e até mesmo
lembrou-se da infância.
Os comentários eram de
que esta cultura da
brincadeira deve ser
resgatada e que seria
ótimo que todos os
domingos tivessem este
momento de lazer na
ladeira do Bosque.Mais
de 100 munícipes
participaram do
encerramento da Semana
do Folclore, alguns se
arriscando em descer a
ladeira nos carrinhos,
outros menos corajosos,
apenas apreciando a
d i v e r s ã o . F r a n c i s c o

Antonio Leite de Freitas
Filho, produtor de TV,
comenta que participar
desta brincadeira foi algo
muito gratificante e a
iniciativa desta
brincadeira antiga,
precursora do
atual skate é
excelente e tira o pessoal
que fica preso
 dentro de casa.”
Para nós foi uma
grande brincadeira,
participei também da
oficina de construção
desses carinhos e foi
ótimo. Todos
participaram muito, esse
resgate é o mais
emocionante. Cada um
fez um carrinho diferente,
variou de acordo com a

destreza de cada pessoa.
Trouxeram vários
carrinhos e brincaram
com a criatividade, sem
contar que também é
esporte”, destacou
Filho.A oficina de
construção dos carrinhos
de rolimã foi
desenvolvida pelo
funcionário público Luiz
Claudio da Costa Pereira,
‘Borracha’, ele conta que
foi legal não só para ele,
mas para todos os
participantes. O principal
desafio nesta oficina ele
revela que foi conseguir
as rodinhas de rolimã, e
comemorar a Semana do
Folclore foi excelente
porque o importante é a
diversão.

Pinda promove corrida
de carrinhos de rolimã

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Obras e Serviços, liberou
o tráfego da ponte sobre
o Ribeirão do Curtume,
entre os bairros Andrade
e Carangola. As obras
tiveram início em
dezembro de 2010 e
foram concluídas na
semana passada.O
secretário de Obras,
Ricardo Amadei, conta
que os trabalhos foram
executados por meio de
uma parceria entre a
Prefeitura e o DER
(Departamento de
Estradas de Rodagem de
São Paulo). “Com essa
parceria, pudemos
realizar um trabalho
grandioso para a
população de
Pindamonhangaba, além
de ampliar o tráfego no
local”, afirmou. A nova

ponte tem cerca de 20
metros de extensão por
16 metros de
largura.Após a conclusão
da primeira fase, uma das
vias foi liberada para a
travessia de veículos.
Neste trecho da obra, a
paciência e cooperação
dos motoristas e
pedestres foi fundamental
para a conclusão do
serviço. O estudante Luiz
Gustavo de Moraes,
morador de Moreira
César, disse que a nova
ponte vai auxiliar na sua
locomoção. “Fica fácil
trafegar agora. Tanto para
quem vem de Moreira
César ou do anel viário. A
largura da ponte facilita
também para o tráfego de
ônibus”, comentou.O
morador do bairro
Carangola, Antônio Dias,
parabenizou a
administração municipal

pela obra. “Moro aqui há
dez anos e ficou mais fácil
trafegar por aqui. Quem
trafega a pé está mais
seguro”.O prefeito João
Ribeiro lembrou que a
ponte é fundamental para
o desenvolvimento da
cidade. “A ponte antiga
sofria com a pressão das
águas e era muito estreita.
Agora, a travessia será
mais ágil e segura e isso
vai facilitar o trânsito,
especialmente na conexão
com o anel viário e o
trajeto de ida e volta para
Moreira César.
Agradecemos a todos que
colaboraram com o
projeto, os governadores
Geraldo Alckmin e José
Serra, diretoria do DER,
apoio da Câmara
Municipal e,
principalmente, os
moradores de Pinda”,
concluiu.

Em Pinda Ponte
Andrade / Carangola

está liberada

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
do Fundo Social de
Solidariedade, promove o
projeto Horta Orgânica
doméstica para iniciantes.
O evento acontece nos
dias 16, 23, 30 de
setembro e 7 e 14 de
outubro, sextas-feiras, das
13h às 16h, no Projeto
Horta Alimento,
localizado na rua Silvino
Lourenço de Faria, 67, no
Loteamento Azeredo.O
curso tem como objetivo
ensinar a população a
obter produtos de
qualidade e sem
agrotóxicos.         ”Hoje,

na agricultura orgânica,
nós trabalhamos a
alimentação de qualidade
sem agrotóxicos e
excesso de hormônios
que tem na agricultura
convencional. O que
diferencia a agricultura
orgânica é que utilizamos
recursos próprios e
também trabalhamos com
a prevenção de doenças.
Isso é importante, já que
em qualquer espaço,
mesmo sendo garrafas
pets ou canos de PVC,
pode-se cultivar plantas e
fazer sua horta. Assim, a
população pode ter um
produto de qualidade e

sem agrotóxicos”, explica
o monitor do projeto,
Vanderson Firmirno da
Silva, o Carioca.O curso
vai ser dividido em três
módulos, nos quais serão
discutidos o
planejamento para a
construção de uma horta,
a execução e o plantio,
noções de prevenções de
doença e cuidados com as
hortaliças.”O incentivo à
população para ter um
contato maior com a
terra, além de trazer
benefícios para a
alimentação, acaba sendo
um tipo de terapia”,
conclui Carioca.

Projeto Horta Alimento
inicia curso de horta

doméstica em setembro

Na última terça-feira
(30), o governo do Estado
de São Paulo depositou
R$ R$ 373,92 milhões
em repasses de ICMS
para os 645 municípios
do estado. O repasse feito
pela Secretaria da Fazenda
corresponde ao montante
arrecadado no período de
22 a 26 de agosto de
2011. Os valores
correspondem a 25% da
arrecadação do imposto,
que são distribuídos às
a d m i n i s t r a ç õ e s
municipais com base na
aplicação do Índice de
Participação dos
Municípios (IPM)
definido para cada cidade.
Nos primeiros sete meses
de 2011, a Secretaria da
fazenda já depositou mais
de R$ 11 bilhões às
prefeituras.Já houveram
três repassem anteriores,

neles os municípios
paulistas já receberam,
R$ 1,24 bilhão. Com os
depósitos efetuados nesta
terça-feira (30), o valor
acumulado distribuído às
prefeituras no mês de
junho sobe para R$ 1,62
bilhão.A Secretaria da
Fazenda, estima que o
montante de recursos do
mês de agosto, a ser
repassados aos
municípior paulistas até a
primeira semana de
setembro, seja de 1,78
bilhão.O governo realiza
depósitos semanais,
sempre até o segundo dia
útil de cada semana,
conforme prevê a Lei
Complementar nº 63.  Os
repasses são resultado da
aplicação do IPM de cada
cidade sobre 25% do total
efetivamente arrecadado
na semana anterior. As

consultas dos valores
podem ser feitas
n o  s i t e . A g e n d a
Tributária Os valores
semanais transferidos aos
municípios paulistas
variam em função dos
prazos de pagamento do
imposto fixados no
regulamento do ICMS.
Dependendo do mês, pode
haver até cinco datas de
repasses. As variações
destes depósitos oscilam
conforme o calendário
mensal, os prazos de
recolhimento e o volume
dos recursos arrecadados.
 A agenda de pagamentos
está concentrada em até 5
períodos diferentes no
mês, além de outros
recolhimentos diários,
como por exemplo, os
relativos à liberação das
operações com
importações.

Municípios recebem R$
373 milhões do governo
do Estado de São Paulo

De microfone em mãos,
o presidente da Câmara,
Jeferson Campos (PV) e
a vereadora Pollyana
Gama (PPS) são
lançados ao desafio de
puxar o coro de mais de
50 alunos para cantar o
hino de Taubaté. O
pedido que fez os
parlamentares soltarem
a voz em nome da
cidadania estava entre as
perguntas formuladas
pelos alunos, que
p r e p a r a r a m
q u e s t i o n a m e n t o s
previamente para
receber o programa
Câmara vai à Escola.No
período da manhã de
terça-feira, 30, o
presidente falou com
alunos do primeiro ao
sexto ano do Ensino
Fundamental, com idade
entre 8 e 12 anos. À
tarde, Jeferson Campos
contou com a
companhia da vereadora
Pollyana para responder
às perguntas dos
estudantes das mesmas

séries. Além de
questionarem sobre a
atuação dos vereadores
e cobrarem a
apresentação do hino da
cidade, trataram de
temas como incentivo à
leitura, lixo e saúde.”A
Escola Legislativa
rompe paradigmas ao
envolver essa faixa
etária. Geralmente se
trata de política no
ensino médio, mas a
educação para o
exercício da cidadania
deve começar cedo”,
considerou Jeferson
Campos, que é
p r o f e s s o r . Ta m b é m
professora, Pollyana
disse aos alunos que se
sentia “em casa” ao
apresentar e esclarecer
sobre o Legislativo na
escola. Ela deixou uma
mensagem de incentivo
à carreira política.
“Quem quer ser
vereador?Posso garantir
que dá para fazer muita
coisa legal por muita
gente. Basta querer e

estudar bastante.”O
chefe da Escola
Legislativa, Fábio
Moutinho, ressaltou a
atuação junto à faixa
etária do ensino
f u n d a m e n t a l .
“Trabalhando política
com as crianças desde
cedo há mais chance de
que eles atinjam a idade
adulta mais
c o n s c i e n t e s . ”
Aluno do sexto ano,
Edemilson Eugênio,
c o n s i d e r o u
interessantes os
e s c l a r e c i m e n t o s
prestados pelos
vereadores sobre a
atuação da Câmara. “Eu
já tinha ido à Câmara,
mas para assistir a uma
homenagem. Hoje pude
saber mais sobre o
trabalho dos
vereadores.”Interessados
em participar do
programa Câmara vai à
Escola devem entrar em
contato com a Escola
Legislativa pelo
telefone 3625-9521.

Alunos do Colégio Basic recebem vereadores

pelo programa Câmara vai à Escola

O Villarreal Supermercados
está promovendo uma ação
diferenciada para atrair ainda
mais consumidores para as
lojas nesta época do ano. Um
Concurso Cultural faz parte
da campanha de primavera
da Rede, que tem como
slogan ‘Volta ao Mundo dos
Sabores’.Os clientes que
responderem a pergunta
“Qual o melhor sabor do
Mundo que você encontra no
Villarreal?” concorrerão a um
banquete preparado pela
Rotisseria do
supermercado.A escolha da

melhor frase será feita por
uma comissão julgadora e 3
pessoas serão premiadas por
loja, totalizando 15
banquetes. Os ganhadores
poderão escolher entre
quatro opções de cardápio,
que incluem pratos típicos da
Itália, Estados Unidos,
Portugal ou Brasil.A
Campanha de
PrimaveraTodas as lojas do
Villarreal Supermercado
estão recebendo seus clientes
com a Campanha de
Primavera ‘Volta ao Mundo
dos Sabores’. A ação destaca

o que cada país tem de
melhor e mais saboroso,
levando aos clientes,
informações, receitas e
curiosidades gastronômicas
de diferentes regiões, como
Estados Unidos, Portugal e
Itália.Para isso, as lojas estão
com exposições
diferenciadas e ações
promocionais envolvendo os
principais produtos desses
países: massas, queijos,
carnes, azeites, bebidas
quentes, cervejas especiais e
outros itens que marcam cada
região.

Rede varejista promove “Concurso
Cultural” para interagir com clientes
e alavancar as vendas na primavera


