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Jornal Regional

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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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 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

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

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

Com o objetivo de
promover o incentivo,
fomento e a motivação
para a produção
acadêmica intelectual e
publicação científica de
professores e alunos, a
Anhanguera promove
hoje, dia 2, a quarta edição
do seu Seminário de
Produção Acadêmica. O
evento será realizado no
Espaço Edding, em
Campinas, com início às
17h30. O Seminário de
Produção Acadêmica
contará com a presença
do vice-presidente do
Santander Universidades,
Jamil Hannuuche. Na
ocasião também será
realizado o Prêmio
Anhanguera de Mérito
Científico e Intelectual,
que premiará os melhores
trabalhos desenvolvidos
por professores e alunos
de todas unidades da
Anhanguera. Três
finalistas foram indicados
por categoria e os
vencedores serão

conhecidos somente
durante o evento. No
total, o Prêmio
Anhanguera contará com
11 categorias. Para
docentes, serão quatro:
Mestrado e Doutorado,
bolsistas de Mestrado e
Doutorado da Fundação
Nacional de
Desenvolvimento do
Ensino Superior
Particular (Funadesp);
Especialização, para
professores que
participam do Programa
Permanente de
Capacitação Docente da
instituição; Pós-
Graduação Lato Sensu,
para os professores que
criaram os melhores
Webquests (proposta
metodológica para usar a
internet de forma criativa
no desenvolvimento de
processos de pesquisa
continuados); e Artigos
mais acessados no
Sistema Anhanguera de
Revistas Eletrônicas
(SARE).  Já os discentes

da instituição participam
em sete categorias:
Programa de Iniciação
Científica (PIC), nas
áreas de Exatas, Ciências
Humanas e Ciências
Biológicas; Programa de
Iniciação Científica com
Extensão Comunitária;
Pós-Graduação Lato
Sensu – Melhor
Monografia; Pós-
Graduação Lato Sensu –
LFG e Pós-Graduação
Stricto Sensu para os
alunos de mestrado da
U n i v e r s i d a d e
Anhanguera-Uniderp
(Campo Grande/MS). O
primeiro colocado de
cada categoria receberá
como prêmio um
netbook. O segundo
receberá R$ 800 e o
terceiro, R$ 500. O
professor orientador do
projeto vencedor também
será agraciado com a
quantia de R$ 500. O
Prêmio Anhanguera é
patrocinado pelo Banco
Santander.

Anhanguera premia
melhores trabalhos no 4º
Seminário de Produção

Acadêmica
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No último dia 26 de
novembro, aniversário da
cidade, foi inaugurada a
iluminação de Natal em
Tremembé.Todos os anos
o Natal Iluminado de
Tremembé atrai famílias
de todo o Vale do Paraíba
para visitar as praças
Padre Luiz Balmes e
Geraldo Costa, que se
tornam palco de um
grande show de Natal com
a invasão de luzes,
enfeites temáticos e a
visitada casa do Papai
Noel.Neste ano, a
Secretaria de Turismo,

Cultura e Esportes
preparou uma decoração
com mais de 70 mil
lâmpadas, a construção de
uma casa com neve
artificial para que o “bom
velhinho” possa receber
as crianças.Além da praça
de alimentação e do
parque de diversões
instalados na Praça
Geraldo Costa, a antiga
Estação Ferroviário
receberá shows regionais
todos os finais de
semana.A casinha do
Papai Noel ficará aberta
para visitação do dia 10 ao

dia 23 de Dezembro,
todos os dias, das 20h às
23h.Programação 3/12 -
Camerata de Violão e
Percussão do Projeto
Fazendo Arte 4/12 – Ted
Berrante 5/12 - Grupo de
Choro “Subaco de
Cobra”10/12 – Coral
Fêgo Camargo 11/12 –
Coral Oxiton – Solar das
Artes 12/12 – Coral
Irmandade de Taubaté 17/
12 – Sax e Cia – Taubaté
18/12 – Grupo H2 dance
– Projeto Fazendo Arte
19/12 – Orquestra Jovem
Municipal de Tremembé

Natal Iluminado de
Tremembé

Cerca de 250 alunos do ensino
fundamental de três escolas
municipais de Caraguá se
reuniram no dia 1 de
dezembro, na Emef
Professora Aida de Almeida
de Castro Grazioli, para
receber o certificado de
conclusão do curso do
Programa Educacional de
Resistência às Drogas
(Proerd).Participaram da
formatura alunos das escolas
municipais Professora Aida de
Almeida de Castro Grazioli,
Professor Jorge Passos e
Bernardo Ferreira Louzada.
Na próxima semana é a vez
das Emef’s: Professor Lúcio
Jacinto dos Santos e
Professor João Batista
Gardelin, no dia 8 (quarta-
feira); e Doutor Carlos
Almeida Rodrigues e
Professora Maria Morais de

Oliveira, no dia 10 (sexta-
feira).O pai de um formando
do 5° ano, Marco Antônio,
afirmou que o projeto o ajuda
a educar e informar seu filho
sobre o perigo de usar drogas.
“O Proerd é maravilhoso.
Uma grande ajuda na
educação das crianças”.O
aluno do 5° ano da Emef
Professora Aida de Almeida
de Castro Grazioli, Pedro
Moisés, contou o que
aprendeu com o programa.
“Aprendi bastante. Sei que
não é bom usar drogas, porque
elas fazem mal para a saúde
e podem matar”.De acordo
com o capitão da Polícia
Militar de Caraguá, Antonio
Carlos Siqueira Campos Jr., o
projeto surgiu na década de
90 por iniciativa da Polícia
Militar, com o objetivo de
instruir as crianças sobre o

perigo das drogas. “Em
Caraguá, foram mais de 23 mil
crianças atendidas e o objetivo
é fazer com que esse número
cresça ainda mais”.A
secretária adjunta de
Educação, Olímpia Arruda,
ressaltou que é muito
importante este
tipo de trabalho. “As crianças
estão em uma fase que
começam a ir sozinhos à
escola e acabam mais
expostos a esses
problemas”.Desde 1999 em
Caraguá, o Proerd ensina
crianças e jovens sobre a
importância de ficar longe das
drogas e dos perigos que
podem causar. O programa é
uma iniciativa da Polícia
Militar, em parceria com o
Governo Municipal, por meio
da secretaria municipal de
Educação.  

Em Caraguá Proerd forma mais
250 alunos no bairro do Rio do

Ouro

O prefeito João Ribeiro
se reuniu com diretores
da NovaDutra na última
semana para tratar de
detalhes das obras de
construção do viaduto de
acesso ao bairro das
Campinas, Shangrilá e
Goiabal.Durante a
reunião, o prefeito
agradeceu a NovaDutra
pela envolvimento em
uma das obras mais
aguardas por moradores

daquela região. “O viaduto
é um sonho para grande
parte da população, pois
fará a ligação do Cidade
Nova com os bairros do
outro lado da Dutra,
desenvolvendo a região,
facilitando o acesso da
população, contribuindo
para gerar empregos e
melhorar a vida das
pessoas”.Nas duas
últimas semanas, o Denit
(Departamento Nacional

de Infraestrutura de
Transportes) incluiu a
obra no contrato com a
NovaDutra e autorizou a
concessionária a
executar os serviços.
Além disso, a
Prefeitura decretou de
utilidade pública uma
enorme área no Cidade
Nova – que servirá para a
construção de rotatória,
alças e base estrutural
para o viaduto.

Prefeitura de
Pindamonhangaba e

NovaDutra
acertam

detalhes do viaduto das
Campinas

O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) afirmou
que, sem uma retaguarda
hospitalar, o modelo de
gestão do Pronto-
Socorro de Taubaté não
“vai dar certo”. O
comentário foi feito após
o pronunciamento de uma
munícipe na tribuna, que
reclamou das condições
de atendimento e de infra-
estrutura da unidade de
saúde. “Esta Casa tem
reclamado, mas não
temos o poder de fazer,
isso depende
exclusivamente do Poder
Executivo. Mas é nossa
obrigação fiscalizar e
cobrar da Prefeitura.
Sabemos que o Pronto-
Socorro é um gargalo
muito grande e não temos
como mudar o sistema
que foi implantado, está
errado e não vai dar certo
nunca.” A explicação para
isso é a falta de um
hospital que possa
receber os pacientes
internados no Pronto-
Socorro, visto que ele é
somente uma “porta de
entrada” para o sistema de
saúde. “Não vai dar certo,
por mais abnegadas que
sejam as pessoas lá
dentro. Em janeiro, o
governador Geraldo
Alckmin vai assumir, e

vamos falar para ele
colocar o Pronto-
Socorro dentro do
Hospital Escola, não dá
mais para ficar ali. Tomara
Deus que eu pague o que
estou falando, mas não
vejo solução para o
Pronto-Socorro, não há
leito hospitalar
suficiente.” Além de
cobrar mais repasses para
o sistema de saúde em
Taubaté, Luizinho
reforçou que o vereador
não tem autonomia para
interferir na
administração do PS.
“Não adianta o vereador ir
lá todo dia, não temos o
que fazer, a gente fica à
mercê do
constrangimento. Agora
mesmo, tenho um amigo
com AVC (acidente
vascular cerebral)
internado no Pronto-
Socorro, sem que a gente
consiga vaga, é uma
complicação que foge da
alçada de qualquer
vereador, por mais que a
gente queira interceder.
Muitas vezes a gente é
mal-interpretado, e
muitas pessoas acham que
temos o poder de dar
ordens dentro do Pronto-
Socorro.” Outra
reclamação do vereador
se deu quanto ao

gerenciamento nos
setores de trânsito e de
obras. “O sistema que está
aí é errado, fazem as
coisas sem nenhum
planejamento, tomara
Deus que o prefeito,
mandando o projeto [de
criação] das secretarias,
mude alguns diretores que
não dão certo e não têm
comprometimento com
Taubaté. Aquele que tem
comprometimento tem
que ouvir as pessoas, nem
que seja para dizer que elas
estão erradas. Os
diretores do DOP
(Departamento de Obras
Públicas) e de Trânsito
não querem ouvir
ninguém.” Segundo
Luizinho, a criação das
secretarias, em
substituição aos
departamentos, irá
conferir mais autonomia
e responsabilidade aos
r e s p o n s á v e i s
pelas pastas. O projeto foi
protocolado na Casa no
dia 24 durante a sessão
ordinária, como
mencionou o vereador
durante seu
discurso, alertando o
prefeito: “Se fulano de tal
não servir para ser
secretário, ou o senhor
tira ou a Câmara se
rebela.”

Em Taubaté Luizinho da
Farmácia PS é um

gargalo muito grande


