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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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No próximo dia 05 de
dezembro, o município de
Taubaté completa 365 anos de
Elevação à categoria de
cidade. A Prefeitura
Municipal preparou uma
grande programação
especialmente para
comemorar a data.Uma série
de eventos foram organizados
para acontecer no período que
antecede o aniversário, bem
como na data, que será
marcada pelo grande show do
cantor Daniel com uma super
programação durante todo o
dia na Avenida da Alegria do
Povo Taubateano e vários
eventos se prolongam até às
vésperas do Natal.O prefeito
Roberto Peixoto e a primeira
dama, profª. Lú Peixoto,
participaram de perto, junto a
todos os departamentos
envolvidos, para dar suas
sugestões, bem como ouvir as
dos mesmos, a fim de que
fosse montada uma
programação que contemple
todas as áreas,
proporcionando uma grande
festa para a população de
Taubaté.Incluída na
programação também
acontece à iluminação da
cidade para o Natal, com o
tema 365 dias de luz – Boas
Festas e um Feliz Ano
Novo.Confira abaixo a
programação completa em
comemoração aos 365 anos
de Taubaté:TAUBATÉ 365
ANOS DE ELEVAÇÃO A
CONDIÇÃO DE VILA
PROGRAMAÇÃO DIA 29
DE NOVEMBRO –
SEGUNDA 20:00h -
CATEDRAL SÃO
FRANCISCO DAS
C H A G A S ” N A T A L
ILUMINADO” - Orquestra
Sinfônica Heliópolis - Show
de Projeção DIA 01 DE
DEZEMBRO – QUARTA-
FEIRA 09:00h – ENTREGA
CASAS NO PARQUE
IPANEMA18:30h – PRAÇA
VILA RICA – ESTIVA –
CANTATA PEEJ 20:00h –
TEATRO METRÓPOLE -
Espetáculo: Tangará – O
pássaro dançador DIA 02 DE
DEZEMBRO – QUINTA-
FEIRA 09:00h - Entrega salas
de aulas – EMEF Ernani
Barros Morgado – V.São
José15:00h – MERCADO
MUNICIPAL – CANTATA
PEEJ (Programa Ensino
Esporte e Juventude)20:00h -
ILUMINAÇÃO DA
CIDADE - PRÉDIO DA CTI
-365 DIAS DE LUZ – BOAS
FESTAS E UM FELIZ ANO
NOVO – Apresentação da
Cantata do PEEJ (Programa
Ensino Esporte e Juventude)
20:00h – TEATRO
METRÓPOLE - Espetáculo:
Tangará – O pássaro
dançador DIA 03 DE
DEZEMBRO – QUINTA-
FEIRA 08:30h - PRESENTE
À CIDADE - ENTREGA de
29 MONUMENTOS
confeccionados e restaurados
pelos alunos do Programa
AMETRA 19:00h –
TAUBATÉ SHOPPING –
CANTATA PEEJ (Programa
Ensino Esporte e Juventude)
20:00h –TEATRO
METRÓPOLE - Orquestra

Sinfônica Jovem de Taubaté
– OSITA 20:00h – PRAÇA
DOM EPAMINONDAS -
Folias de Natal com Cia
Tempo de Brincar -
Realização: SESC / PM
TaubatéDIA 04 DE
DEZEMBRO – SÁBADO
09:30 h - PRAÇA DOM
EPAMINONDAS Renata e
Gustavo, Escultura em Balão
com Cia do Sol, Maquiagem
Artística com Cia Balakko
Bacco, Escultura em Balão
com Cia do Psiu , Maquiagem
Artística com Cia do
Philaderpho e Mágico Henry
14:00 - SÍTIO DO PICA PAU
AMARELO – Programação
especial com Oficinas
Culturais etc. DJ Jota B,
Maracatu Baque do Vale,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Tia Pri, Oficina Cultural com
o Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia Truões e
Apresentação do Teatro
Infantil com a Turma do
Sítio14:00 - PARQUE DO
VALE DO ITAIM DJ
Ângelo, Capoeira N Golo,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Molinha, Oficina Cultural com
o Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia Evolução e
Apresentação do Teatro
Infantil com a Turma do
Parque 19:00 - PRAÇA
MONSENHOR SILVA
BARROS – ELETRO Show
de Pirofagia com Fokinha,
Show de Malabares com
Fokinha, Escultura em Balão
com Tia Pri e Escultura em
Balão com Cia Truões 20:00 -
Show com a Banda Forró
Maré 20:00h - TEATRO
METRÓPOLE - Ballet da
Cidade - Espetáculo Corpo e
Alma DIA 05 DE
DEZEMBRO – DOMINGO
10:30 - IGREJA CATEDRAL
DE SÃO FRANCISCO DAS
CHAGAS – SANTA MISSA
DE ANIVERSÁRIO
Celebração: Monsenhor
Marco Eduardo Jacob Silva
Apresentação do Coral Fêgo
Camargo – Regente: Valeria
Feres 14:00 - SÍTIO DO
PICA PAU AMARELO –
Programação especial com
Oficinas Culturais etc. DJ Jota
B, Moçambique do Parque
São Cristóvão, Oficina
Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Cia Xuxu, Oficina Cultural
com o Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia Bola de
Meia, Palhaço Cascão e
Apresentação do Teatro
Infantil com a Turma do
Sítio14:00 - PARQUE DO
VALE DO ITAIM DJ
Ângelo, Maracatu Baque do
Vale, Oficina Cultural com o
Tema “Aniversário da
Cidade” com Cia do Sol,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário da Cidade” com
Cia Balakko Bacco Palhaço
Tico Tico e Apresentação do
Teatro Infantil com a Turma
do Parque 14:00 às 16:30 -
Avenida da Alegria do Povo
Taubateano Avenida Animada
de Aniversário da Cidade –
ANIMADOR Ale Villa
Escultura em Balão com
Molinha, Maquiagem Artística

com Cia Evolução, Oficina
Cultural com o Tema
“Aniversário de Taubaté”
com Cia Xuxu, Oficina
Cultural com o Tema
“Aniversário de Taubaté”
com Cia Bola de Meia,
Contação de Histórias com o
tema “Aniversário de
Taubaté” com Tiago Giles,
Cantor Guilherme Prado,
Mágico Charles Robert,
Palhaço Molinha e
Personagens de Monteiro
Lobato16:30 às 19:00-
Avenida da Alegria do Povo
Taubateano Escultura em
Balão com Cia Psiu,
Maquiagem Artística com Cia
Philaderpho, Oficina Cultural
com o Tema “Aniversário de
Taubaté” com Cia do Sol,
Oficina Cultural com o Tema
“Aniversário de Taubaté”
com Cia Balakko Bacco,
Contação de Histórias com o
tema “Aniversário de
Taubaté” com Eduardo
Lourenço, Mágico Henry,
Palhaça Luz, Personagens de
Monteiro Lobato e Show
Infantil com Rose Star 20:00
– GRANDE SHOW COM O
CANTOR DANIEL –
LOCAL: AVENIDA DA
ALEGRIA DO POVO
TAUBATEANO DIA 06 DE
DEZEMBRO 18:00 - Centro
Cultural Municipal – Projeto
Guri – Encerramento de
Semestre DIA 07 DE
DEZEMBRO 11:00h –
Restaurante “Bom Prato” -
Festa do 4º Aniversário 18:30h
– PRAÇA DOM
EPAMINONDAS –
CANTATA PEEJ(Programa
Ensino Esporte e Juventude)
DIA 17 DE DEZEMBRO
20:00 – Cantata de Natal no
5º B P M I DIA 18 DE
DEZEMBRO – SÁBADO
10:30 – PRAÇA DOM
E P A M I N O N D A S -
Apresentação Fêgo
Camargo. Coralito Fêgo
Camargo – Regente Lilian
Guimarães - Coral Fêgo
Camargo – Regente Sheila
Previato 19:00 – PRAÇA
DOM EPAMINONDAS
Apresentação Natalina do
Projeto CONVIVER –
D.A.S. DIA 19 DE
DEZEMBRO – DOMINGO
PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 10:30 –
Apresentação Fêgo Camargo
- Grupo Metais Fêgo
Camargo –
R e g e n t e : A g u i n a l d o
Salinas19:00 – Apresentação
da Orquestra Jovem de
Taubaté DIA 20 DE
DEZEMBRO PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 19:00 –
Apresentação da FAMUTA
DIA 21 DE DEZEMBRO
PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 19:00 –
Apresentação da BAMUQ
DIA 22 DE DEZEMBRO
PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 19:00 –
Apresentação Fêgo
Camargo- Grupo de Choro
Subaco de Cobra – Regente :
Marcelo Kupper DIA 23 DE
DEZEMBRO PRAÇA DOM
EPAMINONDAS 9:00 –
Apresentação Natalina do
Projeto CONVIVER –
D.A.S.

Prefeitura anuncia
grande programação
para comemoração

especial dos 365 anos de
Taubaté

Frases e pensamentos
Se a vida fosse fácil, bebê não chorava pra nascer.

Beijo é igual a cigarro, não sustenta mas vicia.

Não se ama duas vezes a mesma pessoa.

Nada na vida é completamente errado, até um relógio quebrado,

duas vezes por dia está marcando a hora certa.

O esforço é saudável e indispensável, mas sem os resultados não
significa nada.

Tudo que o mundo precisa são de exemplos e não de opiniões.

Se caminhar fosse bom, os carteiros e os garis seriam imortais.

Convencido? Eu? Antes eu era convencido. Hoje eu sou perfeito.

O mundo precisa de gênios humildes. Hoje em dia somos poucos.

Pra que serve espingarda de dois canos? É pra matar duplas
sertanejas?

Quem cedo madruga passa o dia com mais sono.

Tempo é dinheiro e tenho tempo de sobra, então sou milionário.

Quem ri por último é quem tem o raciocínio atrasado.

A fé move montanhas, mas eu prefiro dinamite.

Cachaça faz mal, mas quando está faltando.

Cultura enriquece, senão: pergunte aos donos de escolas particulares.

Deus criou o homem antes da mulher para não ouvir palpites.

Droga faz a gente perder a memória e outra coisa que não me
lembro.

Eu indeciso? Pois eu não tenho muita certeza disso.

Evite a ressaca, mantendo-se sempre bêbado.

Extra! Extra! Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano.

Homossexualismo não é doença, porque doença tem cura.

Mulher grávida vive reclamando de barriga cheia.

Não tem porque ser pessimista, não vai funcionar mesmo.

Para japonês, qualquer febre é amarela.

Se barba fosse respeito, bode não teria chifres.

Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça.

O estudo é a luz da vida... economize luz, não estude.

Homem é igual a pão de forma: quadrado, casaca dura e miolo mole.

A Universidade de
Taubaté (Unitau) está com
inscrições abertas para o
Vestibular 2011, que traz
algumas novidades, como
o novo curso Superior de
Tecnologia em Turismo e
Hospitalidade e novas
opções de horários para
os cursos de Agronomia e
de Nutrição. Criado para
acompanhar a tendência
do mercado de trabalho,
que aponta para o
crescimento das
empresas e da oferta de
serviços da área de
Turismo, com destaque
para o Vale do Paraíba, o
curso de Turismo e
Hospitalidade visa formar
profissionais aptos a
desenvolver projetos,
administrar empresas de
agência de viagens e de
eventos e promover e
vender produtos e
serviços turísticos e de
hospitalidade nas
diferentes segmentações
do Turismo. O curso tem

enfoque nas áreas de
administração e de
empreendedorismo, além
de forte embasamento
teórico e prático.
“Estamos em um local
rico em turismo. Há
oportunidades na área de
negócios, devido ao
grande número de
empresas, e no turismo
religioso, uma vez que a
cidade de Aparecida foi
inserida no roteiro
turístico do Vaticano”,
afirma a Profa. Ms.
Marlene Ferreira
Santiago, organizadora do
c u r s o . H O R Á R I O S
DIFERENCIADOS Para
ampliar as oportunidades
de inserção no mercado
de trabalho ainda durante
a graduação, o Vestibular
Unitau também oferece
novas opções de horários
para os cursos de
Agronomia e de Nutrição,
que terão turmas também
no período noturno – para
o curso de Agronomia,

também há a opção do
horário matutino, e para o
de Nutrição, há a opção
do período integral. Todas
as informações sobre os
42 cursos oferecidos no
Vestibular Unitau podem
ser conferidas no site
www.Unitauvest.com.br.INSCRIÇÕES
As inscrições para o
Vestibular Unitau 2011
vão até o dia 6 de
dezembro e podem ser
feitas pelo site
www.Unitauvest.com.br
ou no posto de
atendimento, localizado
na rua Barão da Pedra
Negra, 162, Centro,
Taubaté. O horário de
atendimento é de
 segunda a sexta-feira, das
8h às 21h, e, aos
 sábados, das 9h às 13h. A
taxa de inscrição é de R$
70. A prova será realizada
no dia 12 de
dezembro, das
9h às 14h. Mais
informações pelo
telefone: 0800 55 72 55.

Curso de Turismo é
novidade no Vestibular

Unitau 2011

A Prefeitura da Estância
Turística de Tremembé,
em parceria com o Solar
das Artes, promove a
Exposição de Artes de
Tremembé.Cerca de
quinze artistas do
município apresentarão
suas telas de pintura a óleo

durante dez dias de
exposição.As obras
expostas são trabalhos
d e s e n v o l v i d o s
durante as oficinas
gratuitas de pintura em
tela realizadas no Horto
Municipal pelo Professor
Kleber Marcelino em

parceria com a Secretaria
de Turismo, Cultura e
Esportes.A exposição vai
até o dia 5 de
 Dezembro, das 14 às
22h, no Solar das Artes de
Tremembé, situado à
Praça Geraldo Costa nº
58b – Centro.

Tremembé terá
exposição de arte

Meta de redução de
gordura trans nos
alimentos já foi
alcançada por 94,6%
das empresas. Esforço
agora é reduzir sódio/
sal, açúcar e gordura
saturada O ministro da
Saúde, José Gomes
Temporão, assinou nesta
quinta-feira (25), em
Brasília, acordo de
cooperação com a
Associação Brasileira das
Indústrias da Alimentação
(Abia) que prorroga por
mais três anos o Fórum da
Alimentação Saudável.
Estudo feito pela Abia,
em parceria com o
governo federal, revela
que 94,6% das empresas
associadas à entidade, em
média, alcançaram a meta
estabelecida em 2007,
quando o Fórum foi
criado: cerca de 230 mil
toneladas de gordura trans
deixaram de ir para as
prateleiras em 2009, na
comparação com 2008.
“Esse resultado
demonstra o acerto da
estratégia do governo e da
indústria sentarem e
estabelecerem uma
agenda, uma pauta, onde a
questão da saúde pública
foi colocada na mesa,
com resultados
importantes”, disse o
ministro da Saúde, José
Gomes Temporão. As
metas de redução desse
tipo de gordura foram
definidas a partir de
recomendações da
Organização Pan-
Americana de Saúde
(Opas), que estabelece o
limite de 5% de presença
de gordura trans do total
de gorduras em alimentos
processados e 2% do total
de gorduras em óleos e
margarinas. Ao todo,
foram avaliadas doze
categorias de alimentos,
incluindo snacks, massas
i n s t a n t â n e a s ,
sorvetes, caldos,
chocolates, sopas,
panetones, óleos, pratos
prontos, biscoitos e
bolos, além de margarinas
e cremes vegetais. Para a
escolha dessas

categorias, a Abia – que
representa cerca de 70%
do setor produtivo
nacional – fez um
levantamento e
selecionou os grupos de
alimentos que
apresentavam teores mais
elevados de gorduras
trans.Desde a criação do
Fórum da Alimentação
Saudável – estabelecido
com o objetivo principal
de encontrar alternativas
viáveis para a substituição
e a conseqüente redução
de alimentos prejudiciais
à saúde dos brasileiros –
foram desenvolvidas
importantes ações
conjuntas entre os órgãos
parceiros: Ministério da
Saúde, Abia e Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
PRORROGAÇÃO – O
acordo foi prorrogado
para dar continuidade aos
esforços em se atingir
100% das metas de
redução de gorduras trans
em todos os produtos
i n d u s t r i a l i z a d o s .
Principalmente, em
categorias de alimentos
que obtiveram resultados
menos expressivos
quanto à redução de
gorduras trans, como
margarinas e cremes
vegetais, bolos e
biscoitos. De acordo com
a Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF 2002-
2003/IBGE), o consumo
domiciliar per capita
anual de margarina foi de
1,62kg e, o de biscoitos,
4,81kg. O esforço de
aperfeiçoar a qualidade
dos produtos que chegam
às prateleiras demonstra
o empenho e a articulação
entre governo e indústria.
Por isso, as medidas
previstas no Fórum da
Alimentação Saudável
também são
e x t r e m a m e n t e
importantes para a gradual
redução do teor de sódio/
sal e açúcar nos alimentos
processados. A
expectativa é que, até
2020, o consumo de sal
pela população brasileira
seja reduzido em 50%. “

A redução do teor de sal é
um novo desafio. O
consumo excessivo pode
causar, a longo prazo,
problemas de saúde
pública como hipertensão
arterial, entre outros.
Entregamos à Abia um
documento técnico com
prioridades para a
redução. Haverá agora o
desenvolvimento de um
trabalho técnico, com
estabelecimento de
metas, para que esse
trabalho continue
avançando”, afirmou o
ministro Temporão.
Estudos apontam que a
redução de 3 gramas no
consumo diário de sal
levaria a uma redução de
13% nos casos de
Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e 10% nas
doenças isquêmicas do
coração. RISCOS À
SAÚDE – O consumo de
altas taxas de gorduras
trans e sal aumentam os
riscos de obesidade,
d o e n ç a s
c a r d i o v a s c u l a r e s ,
diabetes, hipertensão e
AVC. No Brasil, segundo
dados da POF (2008-
2009/IBGE), cerca de um
terço das crianças com
idade entre 5 e 9 anos
apresentam excesso de
peso. Entre os adultos,
esse percentual chega a
50%. Além disso, a
pesquisa Vigitel
(Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico)
apontou que, em 2009,
24,4% da população
adulta das capitais
brasileiras foi
diagnosticada como
hipertensa e 5,8% como
diabética. Nesta
população, as doenças
cardíacas são mais graves,
de difícil tratamento e de
alto custo para o sistema
de saúde. Por isso, o
esforço de
aprimorar os alimentos
para a melhoria da saúde
e da qualidade de vida dos
brasileiros é preocupação
permanente do Ministério
da Saúde.

Ministério da Saúde renova acordo
com indústria para melhorar
alimentação dos brasileiros

Iniciativa da Universidade
Anhanguera de Pinda é
voltada para estudantes do
ensino médio tirarem dúvidas
sobre profissões No próximo
dia 1º de dezembro, às 19
horas, a Universidade
Anhanguera-Uniderp –
Centro de Educação a
Distância –
Pindamonhangaba abre suas
portas aos estudantes do
ensino médio
 para trazer informações
sobre diversas carreiras. O
evento Fala Vestibulando
contará com a presença de
professores atuantes no
mercado, que estarão à
disposição dos alunos para
que tirem suas dúvidas sobre
profissões e, com isso,

possam fazer uma escolha
acertada do curso de
graduação que pretendem
seguir. Além da mesa
redonda com os professores,
os estudantes serão
recebidos com música,
pipoca e refrigerante.
Atualmente, são oferecidos
no polo os cursos de
Administração, Ciências
Contábeis, Gestão de
Recursos Humanos,
Logística, Marketing,
Pedagogia e Serviço Social.
Para os interessados em
participar do evento, basta
comparecer à Universidade
Anhanguera - Uniderp –
Centro de Educação a
Distância –
Pindamonhangaba, que fica

localizada na Av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
3344, Campo Alegre. O
telefone é (12) 3648-2661.
Vestibular Para aqueles que
pretendem iniciar 2011 em
um curso de graduação,
ainda há chance. A
Anhanguera realiza o próximo
vestibular no dia 19 de
dezembro. As inscrições
podem ser feitas pelo site
www.ves t ibu la res .b r,
onde os interessados
encontram um guia completo
com a relação dos cursos
oferecidos pelas unidades e
polos, edital do processo
seletivo e informações sobre
bolsas de estudo e
financiamentos. A taxa de
inscrição é de R$ 25.

Pindamonhangaba recebe evento
Fala Vestibulando
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No primeiro final de
semana de dezembro,
Campos do Jordão
comemora mais uma
tradicional festa típica
japonesa, Festa das
Hortênsias.Chegando a
10ª edição, essa
festividade terá
apresentações de
músicas, danças e festas
típicas, além de
gastronomia japonesas,
artesanatos, malharias e
outras atrações. Buscando
oferecer às novas
gerações, descendentes e
visitantes um pouco da
cultura nipônica, bem
como arrecadar fundos
para manter o Recanto de
Repouso Sakura Home,
que atende a japoneses e
seus descendentes que
necessitam de um cuidado
específico.A Festa da
Cerejeira teve sua
primeira edição em 2001,
em comemoração a

floração de outra típica
planta oriental, a
hortênsia, sendo uma ação
da Beneficência Nipo-
Brasileira de São Paulo,
Recanto de Repouso
Sakura Home, Clube
Recreativo Cereja, com
apoio da Prefeitura de
Campos do Jordão.Mais
informações e contato
com a organização pelo
telefone (12) 3662-
2911O Parque Cerejeira
Sakura Home fica na Rua
Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila
Albertina. Sobre a
H o r t ê n s i a
( H y d r a n g e a
macrophylla): é uma
planta originária Ásia
(Japão e China); no Brasil
chegou a ser difundido a
pedido da família real no
início do século XIX e,
hoje podemos encontrá-
la nas diversas cores, um
total de 40 tipos que vão

desde azul, até rosas,
chegando a tons de
branco, lilás e violetas.O
período de florada dessa
planta é entre a primavera
e verão, nas regiões onde
a presença das chuvas é
abundante, com as
estações do ano bem
definidas e com as
temperaturas bem
amenas. A tonalidade
dessa planta se dá pelo ph
do solo, quanto mais
ácido maior a incidência
de flores azuis e quanto
mais alcalino maior a
presença de flores
rosas.O nome Hortênsia
foi à planta em
homenagem a uma dama
francesa do
século XVIII, Hortense
Lepante, que era mulher
de um amigo do
naturalista Philibert
Commerson, responsável
pela introdução desta
planta na Europa.

Festa das Hortênsias
será neste fim de

semana em Campos do
Jordão

A Prefeitura de Taubaté
iniciou na terça-feira, 30
de novembro, o
recapeamento asfáltico
da avenida Juca Esteves,
no centro da cidade. Os
trabalhos foram iniciados
na pista sentido avenida
Faria Lima/Mercado
Municipal. O prefeito
Roberto Peixoto esteve
no local na manhã de
t e r ç a - f e i r a ,
acompanhando os
trabalhos, que são
coordenados pelo
Departamento de Obras
Públicas (DOP) A
previsão é que entre o
final desta semana e
começo da próxima, o
DOP promova o

recapeamento da pista
contrária da Juca Esteves.
Na seqüência, o
departamento focará suas
ações na rotatória da
avenida Faria Lima.
Peixoto revelou que ruas
próximas à rotatória
deverão passar por
alterações de mão de
trânsito. A previsão é que
a Rua do Corrêa tenha sua
mão invertida, que passará
a ser no sentido Faria
Lima/Travessa Rafael.
Outra mudança diz
respeito ao trecho inicial
da Rua José Marcelino de
Moraes Filho, que passará
a ser mão única no sentido
da Faria Lima. Segundo o
DOP, também já foi feito

o recapeamento do trecho
da Rua Mariano Moreira
entre a rotatória da Juca
Esteves e a Rua Newton
Câmara Leal. Para esta
quarta-feira, 1 de
dezembro, além da
continuação dos serviços
na Juca Esteves, também
está prevista a instalação
de duas lombofaixas – na
Rua Mariana Moreira e na
própria Juca
Esteves. A Prefeitura
alerta que, devido aos
trabalhos de
recapeamento, os
motoristas devem estar
atentos a interdições de
trânsito naquela região,
que devem acontecer ao
longo dos próximos dias.

Prefeitura de Taubaté faz
recapeamento da

avenida Juca Esteves

Produtores e
profissionais liberais de
Pindamonhangaba e
região participaram do 2º
Encontro de Agricultura
Orgânica realizado na
quarta-feira passada dia
24, no Sindicato Rural de
Pindamonhangaba. Os
organizadores do evento
foram o Senar (Serviço
Nacional de
Aprendizagem Rural) e o
Sindicato Rural de
P i n d a m o n h a n g a b a .
P a r t i c i p a r a m
representantes de Santa
Isabel, São José dos
Campos, Campos do
Jordão, Jacareí,
Taubaté e Lorena. Os
encontros são realizados
apenas uma vez por ano,
porém durante os doze
meses os produtores
participam de vários
cursos oferecidos pelo
Senar em suas cidades. No
encontro realizado em
P i n d a m o n h a n g a b a
p a r t i c i p a r a m

aproximadamente 100
pessoas. Durante o
evento, os produtores e
demais profissionais
assistiram a palestras
sobre os temas seguintes:
a importância da
agricultura orgânica,
controle natural de pragas
e doenças nas plantas,
manejo e trato das
lavouras e cultivo do
tomate orgânico. As
palestras foram
ministradas pelo produtor
rural Marcelo Sambiase,
pelo engenheiro
agrônomo Alexandre
Delgado, pela engenheira
agrônoma Sônia
Yamamoto, e pelo técnico
em agropecuária Rodolfo
de Toledo. O
administrador Walter
Pezzo veio de Lorena para
participar do encontro e
conta que considera
muito importante a
divulgação do orgânico,
que é para o produtor algo
mais sustentável, e que o

orgânico é uma saída para
o pequeno produtor
manter-se na área. “Acho
esse evento muito bom,
que venham mais, o
principal é a união entre
os produtores, eles
aprendem com os erros e
com os acertos”.
Alexandre Delgado,
engenheiro agrônomo
atuante no Senar, revela
que o encontro foi
importante e atingiu os
objetivos propostos. Ele
comenta que muitos
agricultores estavam
trabalhando de certa
forma isolada e puderam
aprender que é importante
participar dos
 encontros, fazer os
cursos e participar de
associação. Kiyoshi
Urakwa, produtor
orgânico e morador de
Santa Isabel, diz que
gostou bastante do
encontro e que aquilo que
aprendeu com as palestras
foi muito bom.

Pinda sedia 2º Encontro
de Agricultura Orgânica

Este é o quarto leilão
realizado pelo Governo
do Estado, último da
gestão atual, e os valores
arrecadados serão
destinados para políticas
de combate, prevenção e
tratamento ao uso de
drogas. A Secretaria da
Justiça e da Defesa da
Cidadania (SJDC)
promoverá, no próximo
dia 2 de dezembro, o
quarto leilão de bens de
traficantes no Estado de
São Paulo. Serão
leiloados 218 lotes entre
carros, caminhões, motos
e sucatas de veículos,
além de
e l e t r o e l e t r ô n i c o s ,
relógios, quadros e
celulares. Este leilão, que

será o último da gestão
atual, tem como
destaques duas aeronaves,
totalizando R$ 100 mil.
Todos os bens ficarão
disponíveis para avaliação
prévia, no mesmo local
onde será realizado o
leilão, até dia 1º de
dezembro, das 8h às 17h.
Os objetos serão
leiloados nas condições
em que se encontram, não
cabendo qualquer
reclamação posterior ao
arremate. Desde 2007 até
2010, o Governo do
Estado de São Paulo
arrecadou R$
1.085.610,00 em quatro
leilões de bens de
traficantes. Foram 263
lotes apreciados por

cerca de mil pessoas
durante os três primeiros
leilões do Estado.”Trata-
se do último leilão de
bens de traficantes
realizado pelo governo do
Estado de São Paulo, na
atual gestão. Foram três
leilões com arrecadação
de cerca de R$ 1 milhão.
Para esse último
leilão, a estimativa é de
R$ R$ 500.000,00. Os
recursos serão
destinados para políticas
de prevenção, combate e
tratamento ao uso
abusivo de tabaco, álcool
e entorpecentes no
Estado”, explica o
secretário da Justiça do
Estado, Ricardo Dias
Leme.

Bens de traficantes
serão leiloados

no dia
2 de dezembro

Com a divulgação do
resultado do programa de
estágio 2011 da Câmara de
Taubaté, os alunos aprovados
serão convocados para
apresentação da
documentação exigida. O
segundo passo será a
marcação de uma reunião a
fim de determinar em que
setor cada novo estagiário irá
atuar. O início das atividades
está prevista para a primeira
quinzena de janeiro.  Para o
diretor-geral da Câmara,
Otto Rodrigues de
Albuquerque Junior, o estágio
oferece ao aluno a
oportunidade de conhecer a
atuação dos profissionais nas

áreas escolhidas, algo que
toda empresa deveria propor
ao jovem. “A importância da
participação dos estagiários
para a Câmara é a mão-de-
obra jovem, atualizada e com
vontade de aprender.
Estagiar na Câmara também
é muito importante para o
estudante, porque ele é
incentivado a aprender e
trabalhar na sua área.”
Segundo o Ciee (Centro
Integrado Empresa-Escola),
órgão responsável pela
seleção dos estagiários,
foram inscritos 125
estudantes, sendo três
pessoas com necessidades
especiais, que têm o direito a

10% do total de vagas. Do
total de inscritos, 29 não
compareceram na realização
da prova. A área mais
procurada foi Direito, com 47
inscritos para apenas uma
vaga. Em seguida,
Administração, com 35
inscritos para duas vagas;
Jornalismo, 27 inscritos para
dez vagas; Geografia, nove
inscritos para uma vaga;
Ciências Contábeis, quatro
inscritos para uma vaga e,
diferentemente dos demais
cursos, Informática teve três
inscritos para quatro vagas.
A lista dos aprovados para a
primeira chamada está
disponível no site da Câmara.

Novos estagiários iniciam
atividades em janeiro


