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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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A prefeitura municipal de
Taubaté, através da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica do
município, firmou
parceria com a Unitau –
Universidade de Taubaté e
a empresa Prolim com
objetivo de construir um
modelo de vigilância
contra a dengue nos
prédios da Unitau. Foram
realizadas várias reuniões
no Instituto Básico de
Biociências da Unitau
visando à consolidação
das ações, formação de
comissão, planejamento
de treinamentos para
colocar em atividade esse
novo modelo de parceria,
que virá aprimorar o
modelo continuamente
executado. O treinamento
teórico dessa fase da
atividade será realizado
no auditório do Campus
do Bom Conselho, na
próxima quinta-feira (11),
às 15 horas, e será
ministrado pela bióloga
Marianni Moura do
Projeto Saúde na
Educação (PMT/Unitau).

Esse treinamento formará
os “Comissários de
Combate à Dengue”.
Serão ao todo 72 pessoas,
36 da Unitau e 36 da
Prolim, que farão a
vigilância nos prédios da
Unitau. A prefeitura
informa ainda que vem
mantendo diversas ações
no combate a dengue em
todos os bairros da
cidade, além de
divulgação de
informações sobre os
perigos da doença e pede
o apoio da população e de
toda a mídia para que
Taubaté não seja vitima de
uma epidemia no verão
que está chegando.
I n f o r m a ç õ e s
Complementares: A
dengue é causada por
quatro tipos de vírus
(DEN-1, DEN-2, DEN-3
e DEN-4). A enfermidade
é transmitida pelo
mosquito Aedes
Aegypti, conhecido por
apresentar riscas
brancas nas patas e picar
no fim da tarde e início da
manhã. Na dengue

clássica, a virose costuma
causar febre, falta de
apetite, indisposição,
enjôos, manchas
vermelhas na pele e dores
de cabeça, nas
articulações e atrás dos
olhos. Na forma
hemorrágica, a forma
mais grave, além dos
sintomas típicos, pode
haver sangramento em
locais como o nariz e
gengivas, podendo levar a
morte. Como se prevenir?
A melhor forma de se
evitar a dengue é
combater os focos de
acúmulo de água, locais
propícios para a criação
do mosquito transmissor
da doença. Para isso, é
importante não acumular
água em latas,
embalagens, copos
plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de
plantas, jarros
de flores, garrafas, caixas
d’água, tambores,
latões, cisternas, sacos
plásticos e lixeiras, entre
outros.

Prefeitura de Taubaté
Unitau e Prolim firmam
parceria para ações no

combate à dengue

A Prefeitura por meio da
Secretaria de Saúde e do
Programa DST Aids
realiza em menção ao Dia
Mundial de Luta contra a
Aids, um concurso de
música de pop-rock da
rede escolar estadual,
municipal e particular. O
concurso acontecerá no
dia 4 de dezembro, das
15h às 22h, no Centro
Educacional, Cultural e
Esportivo José Francisco
Natali. As inscrições
podem ser feitas no DST
Aids, na Secretaria de
Saúde (Rua Professor
João Batista de Ortiz
Monteiro, 345 – Vila
Antônio Augusto). Os
interessados deverão
entregar um CD demo,
contendo uma música
inédita, de composição
própria, juntamente com
uma ficha de inscrição,
que pode ser retirada nas
próprias escolas ou no
DST Aids. Os demos
poderão ser apresentados

com arranjo completo, ou
somente voz e violão e
deverão ser entregues até
o dia 23 de novembro.
Cada inscrito pode
participar com apenas
uma música.
 De todos os inscritos,
serão selecionados
quatro, por uma comissão
julgadora formada por
integrante da equipe DST
Aids. Estes quatro
selecionados se
apresentarão durante o
evento no Centro Cultural
onde haverá nova etapa de
seleção para definir o 1º,
2º, 3º e 4º lugares. Serão
avaliadas, letra e música
(0 a 10 pontos); afinação
e ritmo (0 a 10 pontos) e
popularidade (0 a 5
pontos). A premiação é a
seguinte: 1º lugar – uma
caixa cubo amplificada
para guitarra com seis
efeitos e entradas
auxiliares; 2º lugar – uma
guitarra elétrica
profissional; 3º lugar –

um microfone cardióide
de mão para palco e 4º
lugar – um pedal de efeito
de distorção. Além da
apresentação dos
premiados, no dia 4 de
dezembro haverá
apresentação e
performance das oficinas
do projeto “Ação
Radical”, com teatro,
técnicas circenses, street
dance, grafitagem e skate.
Outra atração será som
com performance
de DJ ao vivo. A
equipe do DST Aids
montará uma barraca
esclarecendo aos jovens
sobre sexualidade e
doenças sexualmente
transmissíveis. O
objetivo do evento é atrair
e conscientizar os jovens
para as formas de
prevenção da Aids e
outras doenças. Haverá
sorteio de brindes para os
participantes. Mais
informações pelo
telefone 3652-6035.

Dia Mundial de Luta contra a
AIDS é comemorado com
concurso de música em

Caçapava

As Queimadas e
Operação Mata Fogo foi
o tema que fechou o ciclo
de palestras relacionadas
à Bacia Hidrográfica do
Rio Una, que vinha sendo
apresentada às segundas-
feiras, na Escola do
Monjolinho, no Bairro
dos Remédios. Aberta à
população, os
participantes, na maioria
professores, adquiriram
c o n h e c i m e n t o s
necessários para uma
visão geral da realidade da
região e subsídios para
uma efetiva atuação como
multiplicadores junto à
comunidade e à escola em
que convivem. “As
palestras aprofundaram o
conhecimento dos
professores sobre os
temas ambientais e
enriqueceram seu
trabalho, já que teremos
atividades práticas com os
alunos, como um
concurso de maquetes
com o tema fossa séptica
e plantaremos árvores que
serão cuidadas por eles”,
salientou a Diretora da
Escola do Monjolinho
Luiza Maria Miranda de
Souza. “Essa parceria
entre escola e
organizações não
governamentais deveria
ser incentivada, pois
estabelece um vínculo
entre educação e ações
reais vinculadas ao meio
ambiente”.  Os temas
abordados foram: Comitê
da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul (CBH-
OS), apresentado pelo
geólogo e secretário
adjunto do Comitê,
Edilson de Andrade; A
Bacia Hidrográfica e a sua
importância no
Planejamento Municipal
Integrado, proferida pelo
consultor Benedito Jorge
Reis; A Legislação
Ambiental, apresentada
pela advogada e perita
ambiental, Dra. Paula
Guimarães; Banco de
Dados Ambientais sobre
o Rio Uma, desenvolvida
pelo Prof. Dr. Marcelo S.

Targa, do Departamento
de Ciências Agrárias da
Unitau e, Queimadas
apresentada Diretor de
Divisão de Reservas e
Parques do Estado de São
Paulo, José Luiz de
Carvalho. Essa atividade é
uma iniciativa da Oscip
Unavale , através do
projeto Una. O projeto,
que tem como propósito
a instalação de sistemas
sépticos em residências
da área rural e a
conscientização das
pessoas sobre a situação
ambiental local,
principalmente assuntos
relacionados aos
recursos hídricos e a
importância da sua
recuperação, preservação
e conservação. E conta
com o patrocínio da
Petrobras e com o apoio
da Prefeitura Municipal
de Taubaté. Queimadas e
operação mata fogo “O
Estado de São Paulo já
queimou um dia como
queima a Amazônia hoje”,
afirma Jose Luiz
Carvalho. “Temos 20% da
cobertura vegetal
preservada em parques,
unidades de conservação
e unidades de proteção
ambiental, o que é muito
pouco de acordo com a
ONU (Organização das
Nações Unidas), para se
ter uma boa qualidade de
vida”.  “Passamos por um
processo de devastação
muito intenso para o
cultivo do café e da cana-
de-açúcar. Está enraizado
na cultura o uso do fogo”,
afirma Carvalho. Hoje, o
uso do fogo no estado de
São Paulo é proibido por
lei, exceto e com a
autorização da CETESB -
Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental
para exterminar pragas e
na queima da cana.
Porém, o maior risco
florestal é o incêndio e
por isso o Corpo de
Bombeiros as Polícias
Militar e Ambiental e o
Instituto Florestal, órgão
da Secretaria de Meio

Ambiente do Estado de
São Paulo, se uniram e
implantaram a Operação
Mata Fogo, que todos os
anos se inicia no inverno
e acaba quando as chuvas
se intensificam. Existe
um Plano de
Contingência, para uma
atuação preventiva onde já
estão estabelecidas as
áreas a serem protegidas
através do mapeamento da
área de riscos potenciais.
A OMF possui um
convênio com o INPE
(Instituto Nacional de
Pesquisas Especiais) para
utilizar a imagem de
satélite, para a
identificação do foco de
fogo em tempo real.
“Com esse instrumento
de trabalho é possível
saber onde foi provocado
o fogo, o horário que
começou e se o incêndio
foi criminoso ou
acidental”, explica
Carvalho. Existe também
um cadastro de parceiros
que residem perto de
pontos estratégicos e
podem ajudar na
identificação e combate
dos focos de incêndio, e,
principalmente, avisando
o Corpo de Bombeiros ou
a Polícia Militar ou
Ambiental. “Se você
apagar um foco de
incêndio no início, pode
prevenir um incêndio de
grandes proporções, que
pode durar de dez a quinze
dias e danificar casas,
cidades, etc.”, salienta
José Luiz Carvalho. “É
preciso mudar essa
realidade, todos devem
participar. É possível
reunir integrantes da
comunidade e propor um
curso de brigadista, ou
uma oficina com o Corpo
de Bombeiros de além do
treinamento ensinará a
confecção de
equipamentos de
combate. Mas, esse
treinamento é
imprescindível, pois
apagar um incêndio pode
apresentar muitos
riscos”, avisa Carvalho.

Projeto Una incentiva
atividades escolares
de preservação do

Meio Ambiente

Prefeitura de Tremembé
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A partir desde dia 10 de
novembro, o sistema de
transporte coletivo de
Taubaté passa a contar
com mais dez ônibus zero
quilômetro. Os novos
veículos são 100%
adaptados para portadores
de necessidades especiais
e contam com itinerário
eletrônico e um sistema
de segurança denominado
“Anjo da guarda”, que
controla a velocidade do
veículo tanto em dias
normais como em dias de
chuva, além de impedir
que ele parta em segunda
marcha e com portas
abertas. A apresentação
oficial dos novos
veículos aconteceu na
manhã de terça-feira, 9 de
novembro, na Praça D.
Epaminondas, e contou
com as presenças do
prefeito Roberto Peixoto
e do diretor da ABC
Transportes Coletivos,
Tiago Iasbek Felício.

Peixoto afirmou que a
aquisição dos novos
ônibus pela ABC é
resultado do novo
modelo de concessão de
transporte coletivo da
cidade. “A empresa, por
contrato, deve dar a sua
contrapartida e a compra
de ônibus adaptados faz
parte desse processo de
renovação da frota e de
melhoria dos serviços
prestados à população”,
frisou Peixoto. Segundo
Felício, com os novos
veículos a idade média da
frota de ônibus da ABC
passa a ser de quatro anos,
considerada a mais nova da
região. Pintados nas
cores prata, azul e
amarelo e com design
moderno, os novos ônibus
possuem chassis
Mercedes-Benz OF-
1418, motor eletrônico
de última geração e
atendem todas as normas
de acessibilidade da

ABNT. As carrocerias são
da marca Marcopolo,
modelo Torino 2011 e
estão equipadas com
vidros fumê, bancos
estofados altos e piso
antiderrapante ecoflex. O
investimento realizado
pela ABC foi da ordem de
R$ 2,5 milhões, com
financiamento do BNDES
– Banco Nacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social. Os
novos ônibus serão
distribuídos nas linhas
I n d e p e n d ê n c i a / Tr ê s
Marias, São Gonçalo/
Cidade de Deus, Chácara
Silvestre/Parque Ipanema,
Guri lândia/Quirir im-
Santa Tereza, Distrito
Industrial/Cecap, Parque
A e r o p o r t o / J a r d i m
América e Parque Sabará.
Com os novos veículos,
Taubaté passar a contar
com um total de 15 ônibus
adaptados no sistema de
transporte coletivo.

Prefeitura de Taubaté e
ABC entregam mais 10

ônibus adaptados

Neste dia 8 de novembro,
o prefeito Roberto
Peixoto e a primeira-
dama, profª. Lú Peixoto,
participaram das
comemorações ao Dia do
Mercado Municipal.  O
evento aconteceu nas
dependências do
Mercado e contou com a
presença da diretoria da
Associação dos Feirantes,
comerciantes do
mercado, familiares e
convidados. O Mercado
Municipal de Taubaté está
completando 95 anos,
idade referente à
instalação do prédio, que
aconteceu no ano de
1915. No entanto, o
Mercado já existe há mais
de 120 anos como ponto
de vendas de produtos
alimentícios, tendo sido
criado no ano de 1889. O

presidente da Associação
dos Feirantes, Eduardo
Belo da Silva, agradeceu
as benfeitorias que vem
sendo realizadas no
Mercado e reafirmou que
é a primeira vez que a
administração municipal
cuida com tanto zelo
daquele espaço.
“Agradecemos por vocês
ouvirem os anseios dos
comerciantes e sempre
apoiarem nossas ações”. A
primeira-dama Lú
Peixoto falou do
respeito e admiração
que os feirantes
merecem. “Todos
vocês merecem nosso
respeito, admiração e
carinho. Vocês
são o Mercado, fizeram e
fazem parte dessa
história. Meus parabéns a
todos pelo trabalho que

desenvolvem diariamente
aqui”. Para o prefeito, o
Mercado faz parte da vida
de Taubaté, tendo uma
importância histórica,
cultural e social para toda
a população. Ele anunciou
novos projetos para o
Mercado, que serão
realizados de acordo com
os anseios dos
comerciantes. “Eu quero
continuar junto de vocês,
sempre muito próximo”.
Por fim o prefeito
parabenizou a todos pela
data. “Hoje é um dia de
muita alegria. Quero
deixar um grande abraço
e parabenizar a todos”. O
feirante Hélio Monteiro
dos Reis foi
homenageado com um
cartão de prata por seu
trabalho e pela dedicação
ao Mercado.

Prefeito de Taubaté e
primeira-dama
participam da

comemoração ao Dia do
Mercado Municipal de

Taubaté

A Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa
com Deficiência irá
premiar as 10 melhores
práticas inclusivas em
todo o Estado de São
Paulo. As quatro mais
bem colocadas serão
premiadas com troféu e as
demais receberão menção
honrosa. Cerca de 300
projetos, enviados por
municípios de todo o
Estado de São Paulo,
disputam a premiação. O
Prêmio Governo do
Estado de São Paulo –
Ações Inclusivas para as
Pessoas com Deficiência
– Edição 2010 -, realizado
com apoio da Fundação
Prefeito Faria Lima –
Cepam, será entregue em
cerimônia pública, em
São Paulo, no dia 15 de
Dezembro de 2010.
Cerca de 300 projetos

foram inscritos e
participam do processo
de seleção. De acordo
com a Secretária de
Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência,
Linamara Rizzo
Battistella, “o evento tem
a finalidade de dar
reconhecimento aos
municípios que se
preocuparam com a
questão da inclusão social
de pessoas com
deficiência e serve,
também, como estímulo
para aqueles que ainda
estão por implantar as
suas políticas públicas”.
Dentre estes 300, as 10
melhores práticas
inclusivas serão
selecionadas segundo
critérios estabelecidos no
Regulamento do Prêmio.
Os vencedores terão suas
práticas divulgadas em

publicação distribuída na
data da Cerimônia de
Entrega do Prêmio e
reconhecimento público
nos websites da
Secretaria de
 Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
e do Cepam. Os
ganhadores também
receberão troféu e
Menção Honrosa. O
objetivo do
 Prêmio é estimular a
implementação de
práticas inclusivas e
aprimorar a
gestão de políticas
públicas, em especial na
atuação com os
m u n i c í p i o s
 paulistas, com ações
inclusivas voltadas ao
segmento das pessoas
com deficiência, que
soma mais de 5 milhões
no Estado de São Paulo.

300 projetos concorrem a prêmio do

Governo para ações inclusivas

O 9º Festival do Mexilhão, que
aconteceu no último final de
semana (05, 06 e 07/11/2010),
atraiu cerca de oito mil moradores
e turistas de Caraguá, que
desfrutaram de muita música,
passeios de barcos até a ilhota
da Cocanha e muita comida à
base de frutos do mar. O encontro
foi na Praça Irmã Lucia, Avenida
Maria Carlota, na marginal da
praia do Massaguaçu. Nessa
edição, foram vendidos cerca de

quatro mil quilos, entre produtos
in natura e das barracas. No
cardápio constava mariscada
com vinagrete, bolinho de
mexilhão, strogonoff de
mexilhão, cuscuz, mexilhão no
bafo e lambe lambe, composto de
arroz e mexilhão cozido. Os
pratos custavam em torno de
R$12. Além de saborearem os
frutos do mar no local, os
consumidores tinham a opção de
comprar o produto in natura, pelo

preço de R$ 6 o quilo. Na ocasião,
os interessados também
puderam conhecer a fazenda
marinha de mexilhão da
Associação dos Maricultores, na
ilhota da Cocanha. O Festival do
Mexilhão é uma realização do
Governo Municipal, por meio da
secretaria de Turismo, e
Associação dos Maricultores da
Praia da Cocanha. Apoio da
Caraguá FM e Skol, com
patrocínio da Petrobras.

9º Festival do Mexilhão atraiu
cerca de 8 mil pessoas em

Caraguá

O mega investimento que
Pindamonhangaba recebe
no dia 11 de novembro é
mais uma forma de
comprovar o alto índice
de desenvolvimento
existente no município.
Os R$ 500 milhões que a
Novelis vai injetar na
cidade representa
também o maior
investimento da empresa
desde sua criação em
2005. Além de
incrementar a cidade na
arrecadação de tributos e
atrair outras empresas, a
ação da Novelis vai gerar
mais emprego e renda
para a população. Com
todos os indicadores
socioeconômicos em
alta, Pinda hoje desponta
para o futuro. Cresce em
ritmo acelerado,
superando as expectativas
e avançando para um
destino promissor em
todos os campos. Para
acreditar em um
município, os
investidores buscam
economias sólidas, polo
empresarial diversificado
e consolidado, plano
diretor, leis de incentivo,
infraestrutura viária,
facilidade para escorar a
produção, dentre outros.
Atualmente, Pinda tem
tudo isso e avança ainda
mais. Apresenta a maior
evolução no VA (Valor
Adicionado). O dado
oficial da Secretaria
Estadual da Fazenda – que

mede a emissão de notas
emitidas em determinado
município, cresceu mais
de 60% nos últimos cinco
anos e hoje está acima de
R$ 4,2 bilhões - podendo
chegar a R$ 4,5 bilhões
em 2011. Esta mesma
expansão no VA fez Pinda
se tornar a cidade na
região com maior
crescimento na
arrecadação de ICMS
(Imposto Sobre
Circulação de
Mercadorias e Serviços).
Para se ter uma idéia, o
município aparece na 28ª
posição no ranking
estadual, ocupando
espaço na primeira página
da Secretaria da Fazenda.
Pinda é a cidade que mais
gera emprego na região e
apresenta saldo positivo
acima de 4% ao ano. Os
dados estão entre os
melhores do Brasil e do
Estado de São Paulo. A
grande maioria destes
empregos é gerada no
setor comercial e
principalmente no
industrial – onde a
chegada de novas
empresas e a ampliação
das existentes têm se
tornado um diferencial a
favor de
Pindamonhangaba. Além
de 2010, o Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) do
Governo do Estado
também evidencia a

criação de postos de
trabalho com carteira
assinada de
Pindamonhangaba nos
últimos cinco anos. A
geração de emprego nos
últimos anos foi a maior
responsável para
Pindamonhangaba bater
cidades da região e ficar
na 45ª posição no ranking
nacional de
desenvolvimento humano
da Federação das
Indústrias – publicado
recentemente pela Firjan.
O estudo analisou três
segmentos em 5.445
municípios do Brasil:
Emprego/Renda, Saúde e
Educação. Em todos,
Pindamonhangaba obteve
grande destaque, todavia a
geração de empregos/
renda representou um
diferencial para a cidade,
que já fora destaque em
publicação semelhante
realizada pelo
grupo Gazeta Mercantil
em 2008. Para os
próximos anos, a cidade
vai evoluir ainda mais em
todos os setores.
A ampliação da
Novelis e a expansão da
Gerdau representam
atualmente os maiores
investimentos no
município, mas um futuro
muito próximo vai revelar
novos empreendimentos
no setor industrial e
acelerar o
desenvolvimento de
Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba se
desenvolve para gerar

empregos

A partir desta semana tem
início em Caraguá a 13ª
Kizomba, uma série de
eventos que comemoram
o Dia da Consciência
Negra, lembrado no dia
20 de novembro. O
evento é promovido pela
ONG Zambô do
Movimento Negro de
Caraguatatuba, em
parceria com o Governo
Municipal, por meio da
Fundação Educacional e
Cultural (Fundacc) e
secretaria de Saúde.  A
programação terá
palestras e danças afro nas
escolas estaduais e no
Centro Universitário
Módulo. A vice-
presidente e historiadora
da ONG Zambô,
Teresinha de Oliveira
Mariano Costa, irá

proferir palestras e
orientar alunos e
comunidade sobre a
atuação da Zambô e o
movimento negro da
cidade. No sábado (20),
Dia da Consciência Negra,
terá a Caminhada Zumbi
dos Palmares, com saída
da Praça da Bíblia e
chegada na Praça
Diógenes Ribeiro de
Lima. Haverá
apresentações de samba-
de-roda, capoeira, hip
hop, maculelê e
Moçambique. À noite a
festa contará com pagode
e comidas tradicionais
como acarajé e
caximbada (bebida
afrodisíaca). No dia 21 de
novembro, às 16h, no
Teatro Mario Covas,
ocorre o encerramento

das oficinas culturais da
Fundacc nas áreas de
folclore e tradições
populares, com
apresentações de grupos
de capoeira, maracatu e
maculelê. O Dia da
Consciência Negra é
dedicado à reflexão sobre
a participação do negro na
sociedade brasileira.
Caraguá é uma das
cidades que aderiu ao
feriado que homenageia
Zumbi, líder do
Quilombo dos Palmares,
em Alagoas. Em 20 de
novembro de 1965, ele
foi morto em uma
emboscada na Serra Dois
Irmãos, em Pernambuco,
após liderar uma
resistência que culminou
com o início da
destruição do quilombo.

Programação da Fundacc
envolve palestras e

apresentações culturais em
CaraguáEm atendimento à solicitação

do vereador Luizinho da
Farmácia (PR), foi instalada
pela Prefeitura de Taubaté a
academia ao ar livre na praça
1º Tenente Ruy de Araújo
Lucena, no Cavex
(Comando de Aviação do
Exército). Em novembro de
2009, Luizinho enviou
requerimento à Prefeitura
solicitando a implantação da
academia. Um ano depois,
no dia 28 de outubro, o
vereador participou, ao lado
do prefeito, de diretores
municipais e do comandante
do Cavex, general-de-

brigada Roberto Sebastião
Peternelli Júnior, da
inauguração da placa da
praça e dos equipamentos.
Luizinho destacou que as
academias foram inovadoras
e tiveram boa receptividade
pela população. “Vemos a
facilidade de uso desses
equipamentos, que podem
ser utilizados por crianças,
mulheres e pessoas idosas.
Além disso, a gente percebe
os resultados significativos e
benéficos que trazem para a
população”, afirmou. O
comandante do Cavex
elogiou a iniciativa. “Essa

academia transcende as
atividades físicas, temos
2.500 militares que,
agregados com familiares,
são mais de seis mil pessoas
que convivem aqui
diariamente. Agradecemos à
Prefeitura, ao
vereador Luizinho, um elo
importante nessa realização,
e à Câmara.”
Essa é a segunda
academia instalada
a pedido do vereador
Luizinho. O Conjunto
Urupês, na Independência, já
havia sido contemplado
anteriormente.

Academia ao ar livre é instalada
no Cavex a pedido do vereador

Luizinho da Farmácia

Universidade mantém
tradição de bom
desempenho nos
programas de formação
do jornal O Estado de São
Paulo em 2010 com a
classificação de
estudantes na Semana
Estado de Jornalismo e
no Curso Intensivo de
Jornalismo Aplicado O
aluno Jaime Pereira, do 4º
ano do curso de
Jornalismo da Unitau, é
um dos finalistas do 5º
Prêmio Santander Jovem
Jornalista, concurso
promovido pelo jornal “O
Estado de S. Paulo” em
parceria com o Banco
Santander, que tem por
objetivo promover a
reflexão nos estudantes
sobre qual é o papel dos
profissionais de
Jornalismo. Pereira
concorreu com
estudantes de outras 11
universidades, entre elas a
Universidade de São
Paulo (USP) e a
Universidade de Santos
( U n i s a n t o s ) ,
desenvolvendo um texto
sobre o tema
D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável. “Estava com
esperança de ter uma boa
avaliação, mas fiquei
muito surpreso em ter
sido classificado”, contou

o estudante, que ganhou
um computador como
prêmio pela classificação
e teve seu texto publicado
no jornal. A final do
concurso está marcada
para o mês de dezembro
e contará com a
participação de 16 alunos
de 49 Instituições de
Ensino Superior de todo
o Estado de São Paulo. Os
estudantes serão
avaliados por uma banca
composta por
representantes do Banco
Santander, do jornal O
Estado de S. Paulo, da
Universidade de Navarra e
das instituições
participantes. O vencedor
ganhará uma bolsa de
estudos na Faculdade de
Comunicação da
Universidade de Navarra,
em Pamplona, na
Espanha, um dos mais
respeitados centro de
estudo de Jornalismo no
mundo. Chefe do
D e p a r t a m e n t o
Comunicação Social da
Unitau, o Prof. Ms.
Marcelo dos Reis
Pimentel está confiante
no bom desempenho de
Pereira no concurso.
“Historicamente, a Unitau
sempre foi premiada na
Semana Estado.
Incentivamos nossos

alunos a participarem de
programas de seleção
como esse para que
possam vivenciar o que
enfrentarão no futuro
como profissionais”,
afirmou. Curso de
Jornalismo Em outro
programa oferecido pelo
O Estado de S. Paulo, o
aluno do 4º ano, Ivan
Martínez, foi selecionado
para o Curso Intensivo de
Jornalismo Aplicado,
entre 1.901 candidatos de
universidades de todo o
Brasil. Martínez foi
escolhido para integrar o
grupo de 30 estudantes e
jornalistas recém-
formados que, durante
três meses e meio,
produzirá textos para o
jornal O Estado de S.
Paulo e participará de
aulas com professores da
Universidade de Navarra.
Para Martínez, o grupo
docente da Universidade
de Taubaté foi
o que mais o ajudou no
processo de
seleção, devido à
qualidade das
informações debatidas
em sala de aula. “O
conteúdo visto nas aulas
ajudaram muito na
seleção, pois o que mais
é pedido na prova são
temas atuais”, ressaltou.

Aluno da Unitau é
finalista na Semana

Estado de Jornalismo
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