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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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Coleção de escritos sobre diversos assuntos
*****************************************************
Culinária

Baba-de-moça

Ingredientes: 1 coco, 700 gramas de açúcar, 1.1/2 xícaras de chá de água, 10 gemas, 1 colher de chá de
água de flor de laranjeira e canela em pó.
Modo de preparar: Rale o coco sobre um pano. Coloque o pano contendo o coco sobre uma peneira e
esta sobre o vapor de uma panela com água fervente, para que o coco fique morno. Esprema o pano
sobre uma vasilha, obtendo um leite grosso e cremoso. Reserve. Leve ao fogo o açúcar com a água e
ferva durante 10 minutos, formando uma calda grossa. Junte o leite do coco a essa calda. Bata bem as
gemas, junte 3 colheres de sopa de água e misture com a calda. Leve novamente ao fogo, mexendo sem
parar com uma colher de pau, até começar a desprender do fundo da panela. Junte a água de flor de
laranjeira e tire do fogo. Deixe esfriar, sem mexer. Para servir, polvilhe com a canela em pó.

Rocambole

Ingredientes: 5 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá
de fermento em pó.
Modo de preparar: Bata as claras em neve. Aos poucos, junte o açúcar, batendo bem. Acrescente as
gemas de uma em uma, batendo até a massa ficar leve e fofa. Junte a farinha peneirada com o fermento e
misture sem bater. Coloque em uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno por
cerca de 35 minutos até dourar. Desenforme depois de frio sobre um pano polvilhado de açúcar. Recheie
com a geléia de sua preferência ou goiabada. Enrole com cuidado e sirva depois de frio.

Desabafo

Pedro Francisco Martin – Santo André – SP

Não Andes tão devagar que atrapalhe e nem tão depressa que atropele.

Por que reclamar da vida se nada fazer por ela, vendo o tempo passar debruçado na janela.

Então andei pelo mundo e muitas belezas eu vi, com tudo me enamorei, por isso estou aqui.

Vai a tarde, vem a noite e as lembranças vêm também, só lembranças e saudades, mas só você é que não
vem. Por isso estou sozinho mesmo estando acompanhado, esperando por você, venha pra ficar ao meu
lado. Por isso estou esperando, esperando até o fim, esperando até que um dia você volte para mim.

Curiosidades

O reflexo da neve não cega os esquimós, embora os olhos deles não sejam diferentes dos olhos dos
exploradores que usam óculos escuros. A pupila (a menina dos olhos) funciona como um diafragma de
uma máquina fotográfica. Quando a luminosidade é maior a pupila tende a se fechar, impedindo que a luz
machuque os olhos. Em situações de menor luminosidade, a pupila se abre. Isso acontece de modo
automático. Como os esquimós nascem em ambiente mais luminoso, eles desenvolveram desde cedo
uma regulagem de pupila mais possante que a dos exploradores, que proporcionam maior proteção à
entrada da luz.

Luiz de Camões foi o maior poeta português do século XVI. Nasceu em 1534, teve existência
movimentadíssima, freqüentou a Corte, foi desterrado devido as intrigas, viajou para o Oriente, onde
prestou serviços aos governos e participou de inúmeras batalhas. Esteve preso, sofreu um naufrágio, foi
processado e reduzido à miséria. Passou o fim da vida na maior pobreza, acompanhado apenas por um
fiel escravo javanês. Faleceu em 1580, em Lisboa, que havia sido também o local do seu nascimento. Seu
poema épico “Os Lusíadas”, era a grande epopéia da Língua Portuguesa.

Humor

Duas senhoras de idade avançada, estão jogando baralho e uma
delas diz:
- Por favor, não me leve a mal. Nós somos amigas há tanto tempo e agora eu não estou conseguindo me
lembrar do seu nome, veja só a minha cabeça. Qual é mesmo o seu nome, querida?
A outra olha fixamente para a amiga, por uns segundos e diz:
- Você precisa dessa informação pra quando?

A menininha de 5 anos de idade olhou bem pra mãe que sempre a deixava em algum lugar quando
precisava sair e perguntou:
- Mamãe, onde foi que você me deixou quando saiu pra casar?

Um bêbado e um vesgo trombaram na calçada e caíram na rua. Então, o vesgo levantou muito bravo e
perguntou:
- Você não olha por onde anda?
E o bêbado respondeu:
- E você não anda por onde olha?

O marido viajou para fazer compras para a sua loja. No dia seguinte, mandou um telegrama para a mulher:
“Preciso de uma semana”. Um tempo depois enviou outro: “Preciso de mais quinze dias”. Aí recebeu
uma resposta: “ Querido, fique o tempo que quiser. O que você está comprando aí eu estou dando de
graça por aqui”.

Um casal chega no restaurante e o homem puxa a cadeira para a mulher, pede champanhe e aperitivos de
lagosta e o garçom pergunta:
- E para sua esposa?
- Bem, pra ela, telefone dizendo que estou adorando esta viagem.

O empregado entra na sala do chefe e diz:
- Senhor, desculpe, mas há dois meses que eu não recebo o meu salário.
E o atencioso chefe, responde:
- Tudo bem, tudo bem, você está desculpado.

Mensagens

O passar dos anos traz muita sabedoria para quem é capaz de aprender com a vida. Quem fica velho só
exaltando os prejuízos não se torna sábio, torna-se um chato. Já que a idade avança mesmo, é mais
inteligente observar e aprender como as coisas acontecem. Por exemplo, saber que ninguém controla o
rumo da vida nos livra de culpas. Ter consciência de que não se pode agradar a todos também traz um
tremendo alívio.

O amor é um processo intelectual, mas acima de tudo é uma energia dinâmica que flui para dentro através
de cada um de nós, permanentemente, quer estejamos ou não conscientes disso. Devemos aprender
tanto em dar amor quanto a recebê-lo. Só em comunidade envolvidos em relacionamentos e servindo o
próximo é que seremos verdadeiramente capazes de compreender toda amplitude a energia do amor.

Hoje seria bom fazer algo fora do comum. Podemos, por exemplo, dar ao chefe uma boa idéia que pode
parecer ridícula, mas que sempre acreditamos nela. Hoje podemos chorar algumas mágoas antigas que
estão presas na garganta. Telefonar para alguém com quem juramos nunca mais falar, mas que adoraríamos.
Hoje pode ser considerado um dia fora do roteiro que escrevemos todas as manhãs. Hoje qualquer falta
será admitida e perdoada. Hoje é o dia de se ter a alegria de viver.

Alguém já disse que se precisarmos de uma pessoa ou de um objeto para ser feliz, não sabemos o que é
felicidade. Mas se conseguirmos manter-nos a sós em meio de qualquer situação difícil, realizando uma
tarefa necessária ou de rotina com amor e paz no coração, com certeza saberemos alguma coisa sobre a
felicidade.

Pensamentos

Também no afeto é preciso ser inteligente.
A carne é fraca, porém podemos ser fortes.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Eduquem as crianças e não será necessário castigar os adultos.
A civilização não suprime a barbárie, apenas a aperfeiçoa.
Postergar é a mais mortal forma de negar.

Para o final de semana
prolongado pelo feriado de
Independência, o Auditório
Cláudio Santoro, Campos do
Jordão recebe atrações
Orquestra Paulistana de
Violas Caipiras e o espetáculo
infantil “O Mágico de Oz”. A
Orquestra, que pode ser
apresentar com 10 ou 40
integrantes, traz canções
como Viola de Pinho
(Osmano/ Manito), Ave Maria
(Bach/ C. Gourod), Maringá
(Joubert de Carvalho),
Saudade de Matão (Jorge
Galatti), Índia (J. Assuncion
Flores/ M. Ortiz Guerreiro/
José Fortuna), Jesus, Alegria
dos Homens (J.S.Bach),
Nove e Nove (Tião Carrero/
Lourival Santos), a 3ª Lâmina
(Zé Ramalho), Chovendo na
Roseira (Tom Jobim),
Primavera – Allegro (Antonio
Vivaldi), entre outras, sob
regência de Rui Torneze.A
Orquestra fundada em 1997
vem se apresentado nos
quatro cantos do país, em
feiras agropecuárias, teatros,
praças, congressos, eventos e
festas em geral; levando
arranjos inusitados e originais
à belas canções, tendo como
instrumento a viola caipira de
10 cordas.
O primeiro instrumento

musical vindo da Europa e que
se tornou integrante a cultura
raiz do brasileiro.A Orquestra
Paulistana de Violas Caipiras
se apresenta a partir das 21h,
com ingressos a venda no local
a R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50
(meia). Informações pelo
telefone (12) 3662-2334.Já no
domingo, a atração infantil fica
por conta da Cia. Realce que
traz a sua adaptação para um
dos grandes clássicos: O
Mágico de Oz.Nesta versão,
Doroty vira Dorinha , uma 
menina que parte para uma
viagem de sonhos após uma
tempestade, sai a procura   do
Mágico de Oz para encontrar
o caminho de volta para casa.
Nesta busca ela encontra um
Espantalho, um Homem de
lata e um Leão, que se tornam
seus amigos e decidem partir
com ela. O espetáculo é uma
adaptação de Tatiana
Belinsky, com o elenco
formado por Thaís Carvalho,
Eduardo Leôncio, Willian
Sancar, Dimas Stecca, Ronald
Liano, sob direção e música
autoral de Gilda
V a n d e n b r a n d e .
A Cia. Realce desenvolve
trabalhos artísticos para um
variado público adulto e
infantil, sendo uma das únicas
a trabalhar exclusivamente

com o estilo mambembe para
todas as idades.
O grupo se apresenta nos
principais teatros de São Paulo
e interior; além de espaços
culturais pelo Brasil.
A Cia.
Ainda faz apresentações em
escolas, eventos, shoppings,
condomínios; contando com
30 profissionais entre atores,
músicos, autores, diretores,
técnicos, equipes de apoio e
d i v u l g a ç ã o .
O Mágico de Oz será
apresentado a partir das 11h,
com duração de 55 minutos,
com classificação etária de 2
anos. Os ingressos estão à
venda no local, no valor de R$
2,00 (inteira) e R$ 1,00 (meia).
Informações (12) 3662-2334.
Abrindo os espetáculos, sobe
ao palco no sábado (05/09), a
Orquestra Paulistana de
Violas Caipiras (OPVC), que
trará para esta noite um
repertório de músicas de raiz,
além de clássicos da música
brasileira e erudita.12/09 - La
P u t a n e s c a
13/03 - Mimicalado Show 19/
09 - Sempre En Canto
 20/09 - A Onça e o Bode
 26/09 - Récita de Câmara
Ó p e r a
27/09 - Beterrabas, Segredos
e Patacoadas
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Divirta-se

Com nossa palavras cruzadas

Na página 3

Onde tem rali, há sempre
competidores de alto nível; e
como o esporte é praticado
pelos quatro cantos do País,
nada como definir a melhor
equipe de rali de regularidade
do Brasil. Por isso, a cidade
de Taubaté, sediará nos dias
5 a 7 de setembro, a primeira
edição da Copa Brasil Off-
Road. Serão disputadas seis
etapas, sendo duas por
dia.No total foram cinco
fases eliminatórias: Rally Rota
Brasil, Rally Caminho Novo
Blindex Off-Road, etapa do
Campeonato Cearense,
Copa Troller Sudeste e
Nordeste, e Mitsubishi
MotorSports Sudeste e
Nordeste (resultado do
ranking até a data do
evento).Em três dias de prova
serão percorridos
aproximadamente 480
quilômetros que abrangerão
os municípios de São Luiz do
Paraitinga, Lagoinha,

Redenção da Serra,
Natividade da Serra,
Caçapava e Caçapava Velha.
Além de passar por estradas
vicinais da região, os
competidores também
adentrarão propriedades
particulares, algumas delas
destinadas ao reflorestamento
de eucalipto. Espera-se um
roteiro bastante técnico e
com muita navegação.”Vão
se apresentar equipes de
todo o Brasil e devido ao
critério classificatório
estabelecido, teremos todos
os participantes nivelados em
um excelente nível técnico.
Com certeza será um torneio
de arrepiar”, aposta o piloto
Ricardo Barra, que ao lado
do navegador Ronald Leis,
estreia em um Brasileiro.
“Acredito que só o fato de
ser uma competição que
apontará o campeão
brasileiro, já confere ao
certame uma grande dose de

emoção e expectativa.
Para nós que somos
estreantes tem sido motivo de
muito orgulho e
responsabilidade estar entre
as melhores duplas do País.
Seguimos bastante
m o t i v a d o s ” .
As inscrições de confirmação
das equipes classificadas
estão abertas e podem ser
feitas pelo e-mail
paulistaoffroad@paulistaoffroad.com.
De acordo com o diretor de
prova, Clayton Prado, na
sexta-feira, dia 4 de
setembro, os times chegarão
a Taubaté durante a tarde,
para a realização das
vistorias técnicas e
administrativas. No sábado,
serão percorridos 200
quilômetros. No domingo, os
off-roaders enfrentarão mais
160 quilômetros, e na
segunda-feira, 120
quilômetros encerram a
Copa Brasil.
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A interdição do aterro
sanitário de Taubaté,
realizada pessoalmente pelo
secretário de Meio Ambiente
do Estado, Francisco
Graziano Junior, sem prévio
entendimento com o
Executivo Municipal, causou
revolta nos poderes
executivo e legislativo.Uma
moção de repúdio ao
secretário, apresentada na
Câmara Municipal, em
caráter de urgência, foi
aprovada por todos os
vereadores.O vereador
Mario Ortiz (DEM), autor da
moção, afirmou que o ato foi
uma afronta à cidade. Chico
Saad (PMDB) disse que o
secretário “humilhou”
Taubaté e que nunca se viu
um secretário, pessoalmente,
interditar um aterro. Orestes
Vanone (PSDB) afirmou que
essa atitude foi uma questão
política. O vereador Luizinho
da Farmácia (PR) disse que

se o prefeito fosse do PSDB
isso não teria acontecido. Por
que Taubaté está sendo
perseguida, se outras 48
cidades estão com o mesmo
problema?Por outro lado a
prefeitura comprovou que
vêm cumprindo exigências
feitas pela CETESB
(Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo) e que,
mesmo assim foi
surpreendida com a
interdição do aterro. De
acordo com o diretor do
Departamento de Serviços
Urbanos (DSU) da prefeitura
de Taubaté, Renato
Felgueiras, em maio deste
ano a Cetesb realizou
inspeção no local e solicitou
algumas providencia e,
retornando ao local em junho,
os técnicos da Cetesb
constaram que todas as
providências haviam sido
cumpridas. Por isso, causou
estranheza a atitude do

secretário em interditar o
aterro dois meses após ter
sido vistoriado pela
Cetesb.Entre as ações que a
prefeitura vem
empreendendo para
regularizar a questão, está a
nova área, que já foi
desapropriada em 2008,
para instalar o novo aterro.
A retirada dos catadores que
trabalhavam no local e hoje
compõem uma Cooperativa
que realiza a triagem do
material reciclável coletado
no município e esta coleta
seletiva já atinge 12 bairros e
esta sendo gradualmente
expandida para toda a
cidade.O prefeito Roberto
Peixoto afirma que o ato da
interdição não irá prejudicar
a população e que Taubaté
vem tratando a questão do
aterro de maneira séria e
correta, através de ações já
protocoladas e apresentadas
nos órgãos ambientais.
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A Unitau foi um dos
destaques do Prêmio
Cidadania Sem Fronteiras
2009, concedido pelo
Instituto Cidadania Brasil na
segunda-feira, dia 24 de
agosto, em São Paulo.Os
dois projetos da
Universidade selecionados
para a etapa final do
concurso foram premiados: o
projeto “O Homem e o Rio:
educação ambiental para a
sustentabilidade do Rio
Paraíba do Sul”, do
Departamento de
Comunicação Social, ficou
em 1º lugar na categoria
Comunicação e o
“ O b s e r v a t ó r i o
Socioambiental”, do
Departamento de Serviço
Social, recebeu uma
homenagem especial pela
relevância de seu trabalho
junto à comunidade.
Neste ano, foram inscritos
221 projetos, de um total de
115 instituições de Ensino
Superior de 19 Estados
brasileiros. Para concorrer,
as ações precisaram contar
com a participação de alunos
em atividades de extensão
que proporcionem a melhoria
da qualidade de vida das
comunidades e que
contribuam para a geração
de emprego e
renda.Observatório :Esta é a
terceira vez que o
“ O b s e r v a t ó r i o
Socioambiental” participa da
premiação e fica entre os

finalistas. Em 2007, o projeto
foi um dos destaques entre os
180 projetos selecionados
para concorrer ao prêmio;
em 2008, conquistou a
menção honrosa,
correspondente ao 2º lugar,
na categoria
geral.Desenvolvido por
alunos e professores do curso
de Serviço Social, o
“ O b s e r v a t ó r i o
Socioambiental” foi criado
em 2005 com o propósito de
sensibilizar a comunidade a
refletir sobre Meio Ambiente,
discutindo assuntos como
cidadania e responsabilidade
social, além de realizar
trabalhos socioeducativos.
Em 2009, o projeto entrou
em uma nova fase,
agregando às suas atividades
a tecnologia social, que é o
desenvolvimento de ações
que promovam a geração de
renda nas comunidades.
Trabalhando com mulheres
de baixa renda de Taubaté,
o grupo desenvolveu
atividades de capacitação
para a produção de sabão e
sabonetes aromáticos e com
ação bactericida, a partir da
reciclagem de óleo de
c o z i n h a .
“Este reconhecimento é
muito importante para que
possamos perceber que
estamos no caminho certo,
imprimindo qualidade,
principalmente, no contexto
da educação e ajudando a
formar cidadãos mais

críticos, que saibam unir, em
seu cotidiano, a teoria e a
prática. Além disso, este
trabalho reúne professores,
alunos e comunidade,
proporcionando a
indissociabilidade das
atividades de pesquisa, de
ensino e de extensão”,
ressalta a Profa. Ms. Maria
Lúcia Firmino de Oliveira
Carvalho, coordenadora do
pro je to .Comunicação
:Primeiro colocado na
categoria Comunicação, o
projeto “O Homem e o Rio:
educação ambiental para a
sustentabilidade do Rio
Paraíba do Sul”,
desenvolvido por alunos,
professores e funcionários do
Departamento de
Comunicação Social, atende
a mais de 90 mil estudantes
do Vale do
Paraíba.Idealizado e
coordenado pelo Prof. Dr.
José Felício Goussain
Murade, o projeto
desenvolve ações
pedagógicas sobre os
aspectos geográficos,
ambientais e culturais que
envolvem a Bacia do Rio
Paraíba do Sul.
Para a implementação do
projeto, foram produzidas
cartilhas para estudantes e
professores do ensino
fundamental, vídeos
educativos, além da
realização de atividades
preparatórias para o uso do
material pedagógico.
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Os vereadores Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB) e
Mário Ortiz (DEM)
apresentaram requerimento
ao prefeito pedindo “melhor
aplicação dos recursos
públicos do município.”
Reconsidere suas prioridades
de gastos, transformando o
uso de material e mão-de-
obra que vem sendo usado
em muretas, em casas
populares ou no prédio para
o AME (Ambulatório Médico
de Especialidades), muito

mais importantes para a
cidade, atendendo assim às
reais aspirações do povo”,
a r g u m e n t a m .

No documento, eles elencam
alguns motivos que os
levaram a essa conclusão.
A construção do AME, por
exemplo, está na
“dependência da
disponibilização de um prédio
como contrapartida da
P r e f e i t u r a ” .
Quanto à questão das casas,

eles alegam que desde a
gestão passada “quase nada
foi construído”, sendo que
uma das razões é “o
investimento, que Prefeitura
não pode fazer”.
”Curiosamente, a Prefeitura
tem feito inúmeras
construções de canteiros
centrais e, para isso, usa
blocos de concreto, massa de
cimento e mão-de-obra, sem
contar os demais custos com
terra para preencher os
canteiros”, citam.
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A Assembléia Legislativa
realizou no dia 31 de agosto,
Sessão Solene em
homenagem aos 50 anos do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região por
proposição do deputado
estadual Carlinhos de
Almeida (PT). A entidade
recebeu sua Carta Sindical
em 18 de agosto de 1959,
quando a Associação dos
Metalúrgicos de Taubaté
conseguiu atingir a meta
necessária de trabalhadores
associados para que fosse
reconhecida como Sindicato
pelo Ministério do
Trabalho.Filiado à Central
Única dos Trabalhadores
(CUT) desde 1996,
fortaleceu a organização no
local de trabalho e
intensificou as lutas históricas
da categoria como a redução
da jornada de trabalho sem
redução de salários. Os
t r a b a l h a d o r e s
democratizaram a entidade
ao mudarem o estatuto do

Sindicato e criarem os
Comitês Sindicais de
Empresas (CSEs), modelo
sindical defendido pela (CUT)
por aproximar a
representação dos seus
locais de trabalho e de suas
r e i v i n d i c a ç õ e s . P a r a
Carlinhos, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região se destaca no
movimento sindical. “Sou
testemunha da capacidade de
articulação deste Sindicato,
que sabe lutar tanto quanto
dialogar, alcançando os
melhores resultados em
defesa do emprego e do
desenvolvimento social”,
observa.Nos últimos anos, o
Sindicato garantiu conquistas
importantes para a cidade
como investimentos nas
empresas, e a garantia dos
empregos dos trabalhadores
neste período de crise
econômica mundial. “Os
trabalhadores sabem que os
avanços das políticas nos
campos social dependem da

inserção do Sindicato em
nossa sociedade em diversos
setores. Buscaremos ampliar
cada vez mais essa atuação
junto aos Poderes Públicos e
na Comunidade”, diz Isaac
do Carmo, presidente da
entidade.O Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região abrange uma base
territorial de 11 cidades:
Taubaté, Tremembé, São
Bento do Sapucaí, Santo
Antonio do Pinhal, Campos
do Jordão, Natividade da
Serra, Redenção da Serra,
Lagoinha, São Luiz do
Paraitinga, Ubatuba e
Caraguatatuba. Conta
atualmente com 19 mil
trabalhadores e 212
empresas em sua base
territorial, entre as quais a
Volkswagen, Ford, LG,
Alstom, Pelzer, Cameron,
Autoliv, Autometal,
Metalbages, Daruma, Daido,
SM, SG, e diversas outras
com importante papel no
desenvolvimento da região.
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Lucas Finger promove uma
noite de autógrafos na
próxima sexta-feira.O piloto
da equipe AMG Motorsport
da Stock Car Vicar, Lucas
Finger terá seu carro em
exposição entre os dias 4, 5
e 6 de setembro no
Shopping.Lucas Finger
promove uma noite de
autógrafos para os
apaixonados pelo
automobilismo, na sexta-feira
4 de agosto, das 19h30 às
21h30, durante esse período
o carro estará aberto para
visitação. Na ocasião os
participantes ganharão um
cupom para concorrer a
diversos brindes e todos os
aniversariantes do mês de

setembro ganharão uma foto
personalizada.O evento faz
parte das comemorações
dos 26 anos da Academia
Eliane Indiani.Sobre Lucas
Finger Aos 23 anos, o piloto
Lucas Finger, tem uma
história de amor com
automobilismo que compõe
31 vitórias e mais de 10
poles, incluindo Copas do
Brasil, Campeonatos
Brasileiros, Campeonatos
Paulistas de kart e Stock Car
Júnior.Quando participou das
competições no kart sua
presença não foi esquecida.
Nos últimos três anos de kart
foi escolhido para a seletiva
da Petrobrás, que reúne os
12 melhores pilotos do

Brasil. No Campeonato
Mundial de Kart, em Dubai,
Lucas Finger foi o segundo
melhor brasileiro
posicionado. Sem
pormenores, Lucas Finger
manteve-se na vice-liderança
e conquistou o título de
campeão nacional da Copa
Nextel da Stock Car Jr, em
2008.Já em 2009, o piloto foi
convidado para fazer parte
da equipe AMG Motorsport,
do supercampeão Ingo
Hoffmann e compete na
Copa Vicar durante toda a
temporada. Além de Finger,
a equipe conta com os pilotos:
Lico Kaesemodel e Átila
Abreu, ambos disputam na
Copa Nextel.
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O litoral de São Paulo é
sempre uma ótima opção
durante o ano inteiro, e nesse
próximo feriado de 7 de
Setembro, não poderia ser
diferente. Com pacotes a
partir de R$890, o casal, em
apartamentoLuxo, com meia
pensão, para o período de 4
a 7 de Setembro, o Ubatuba
Palace Hotel proporcionará
momentos de muito descanso
e lazer, embalando o sempre
animado ritmo praiano. O
destaque para o período será
o Jantar da Independência,
onde os hóspedes poderão
apreciar uma culinária de
frutos do mar com origens
portuguesas acompanhado
de um delicioso vinho da
marca Miolo. Além disso,
cada apartamento receberá
como cortesia do Hotel uma
garrafa do vinho referido. O
jantar também será aberto
aos não-hóspedes no valor
de R$35, por pessoa (exceto
bebidas).Para o descanso,
uma ótima opção é o Espaço

Marine, dedicado a beleza e
bem-estar. O local oferece
tratamento facial, corporal e
massagens terapêuticas
como o Shiatsu, Do In e
Reflexologia (como serviços
a parte), proporcionando a
sensação de bem-estar e
relaxamento. Garantindo a
diversão aos adultos um
amplo salão de jogos com
mesas de snooker e mesas de
carteado, campo de mini-golf
além de um fitness center com
esteira bicicleta ergométrica
e sala de musculação. As
crianças se divertirão com
mesas de ping-pong,
videokê, playground,
hidroginástica, entre outras
atividades propostas pelos
monitores. Sem esquecer a
piscina aquecida com
iluminação sub-
aquática.Ubatuba Palace
Hotel Pacotes de 7 de
Setembro (Dia da
Independência) Período: 4 a
7 de setembro Apartamento
Luxo: R$890, o casal, com

meia pensão Top Class:
R$960, o casal, com meia
pensão Suíte Jr: R$1.130, o
casal, com meia pensão
Jantar da Independência,
onde os hóspedes poderão
apreciar uma culinária de
frutos do mar com origens
portuguesas acompanhado
de um delicioso vinho da
marca Miolo. Além disso,
cada apartamento receberá
como cortesia do hotel uma
garrafa do vinho referido.
O jantar também será aberto
aos não-hóspedes no valor
de R$35, por pessoa (exceto
b e b i d a s ) ;
Os pacotes incluem café da
manhã e jantar em buffet
completo;Crianças até 5
anos, uma free, no mesmo
apartamento dos pais;Preços
sujeitos a alteração sem
prévio aviso. Serviço
Ubatuba Palace Hotel Rua
Cel Domiciano, 500 Centro
- Ubatuba/SP Telefone: (12)
3832-4500 Site:
www.ubatubapalace.com.br
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A prefeitura municipal de
Redenção da Serra está
fazendo um trabalho de
limpeza da represa Paraibuna
para evitar a proliferação do
vegetal macrofitas.
O prefeito de Redenção da
Serra João Carlos da
Fonseca através de uma
licitação contratou uma balsa
e um guindaste para a retirada

das macrofitas da represa,
segundo o prefeito este
vegetal prejudica na beleza e
no turismo da cidade pois
durante o verão acontece
vários eventos como, a
canoagem, vela entre outros.
O engenheiro agrônomo
Carlos Eduardo Pinto dos
Santos da casa de agricultura
de Redenção da Serra disse

que devido a baixa da represa
e as fortes chuvas ocorre as
enxurradas e com a
enxurrada vem várias
proteínas e quando as águas
sobem novamente é que
ocorre a proliferação da
macrof i tas .               
A macrofitas é um vegetal
rasteiro que permanece na
superfície.
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Em comemoração aos 200
anos de Charles Darwin e aos
30 anos de regulamentação
da profissão de biólogo no
Brasil, a Universidade de
Taubaté (Unitau) promove a
22ª Semana de Biologia, de 31
de agosto a 4 de setembro.
Com uma programação
diversificada, o evento
discutirá temas atuais da área
de biologia e contará com a
participação de profissionais
de renome. Entre os
destaques, está uma palestra
sobre a importância do banco
privativo de cordão umbilical,
cujo sangue é utilizado no

tratamento de doenças como
leucemia e anemia e no
desenvolvimento de
tratamentos para
enfermidades degenerativas,
como o Mal de Parkinson. A
palestra será ministrada pela
Profa. Dra. Lilian Piñero Eça,
presidente do Instituto de
Pesquisas de Células Tronco
(Ipctron), referência em
estudos na área. Outro
assunto que será abordado no
evento é a propagação do
vírus Influenza A H1N1 no
Brasil e no mundo. Haverá
também uma mesa redonda
que discutirá a atuação dos

biólogos e a ética na pesquisa,
além de uma série de
minicursos com atividades
práticas ligadas a área.
“O objetivo principal do
evento é oferecer aos
acadêmicos um amplo leque
de informações sobre a
profissão”, afirma a
coordenadora pedagógica do
Departamento de Biologia,
Profa. Ms. Marisa Cardoso.
A programação completa do
evento está disponível no site
w w w . u n i t a u . b r .
Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone (12)
3625-4277.
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