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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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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea

Ministério da Cultura já
investiu R$ 9 milhões no
restauro e na reconstrução do
Centro Histórico, após a
enchente O Conselho
Consultivo do Patrimônio
Cultural aprovou na última
sexta-feira, dia 10, a inclusão
do Centro Histórico de São
Luiz do Paraitinga na Lista do
Patrimônio Cultural
Brasileiro. O tombamento é
um passo importante no
esforço de preservação do
local empreendido pelo
Ministério da Cultura (MinC),
que, após a enchente do início
do ano, repassou R$ 9
milhões para a cidade. Na
tarde de domingo, dia 19, a
cidade vai comemorar o título
de patrimônio com muita
música, numa festa popular.
“É uma cidade que tem um
generoso patrimônio, que foi
ameaçado no início do ano
pelas enchentes. O ministério
se sensibilizou e conseguimos
arrecadar no Governo
Federal R$ 10 milhões,
sendo R$ 9 milhões do
Ministério da Cultura e R$ 1

milhão do BNDES. O Iphan
tem cuidado de São Luiz do
Paraitinga, no sentido da
recuperação desses bens”,
salientou o ministro Juca
Ferreira. “O Conselho e o
Iphan estão de parabéns por
terem reconhecido a riqueza
e a importância cultural da
cidade”, comemorou. No
início do ano, logo após a
histórica enchente que causou
prejuízo estimado em R$ 100
milhões, o Governo Federal
repassou R$ 10 milhões para
o escoramento de imóveis,
limpeza dos terrenos,
restauro dos santos e a
preparação do Inventário
Nacional de Referências
Culturais. Agora, com o
tombamento, os recursos
serão empregados na
reconstrução da Capela das
Mercês, no restauro da
Igreja do Rosário, no
restauro e no projeto
paisagístico na Casa
Oswaldo Cruz e na compra
de um imóvel na Praça
Matriz, para abrigar a Casa
do Patrimônio. Tombamento

O dossiê de tombamento foi
finalizado em 2009 pelo
Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), mas precisou ser
atualizado após a enchente
do início do ano, que agora
faz parte da história da
cidade. Entre os valores
apontados no estudo, estão
as características
arquitetônicas e o traçado
urbano singular dos períodos
colonial e imperial. O
documento aprovado prevê
a proteção de mais de 450
imóveis, numa área superior
a 6,5 milhões de metros
quadrados, e a construção da
Casa do Patrimônio, um
centro de referência em
preservação de todo o Vale
do Paraíba. Será um espaço
para realização de atividades
educativas e culturais, como
oficinas, seminários,
palestras, conversas,
orientação técnica,
exposições e eventos em
geral, com o objetivo de
aproximar a população e o
Iphan.

São Luiz do Paraitinga é
Patrimônio Cultural

Brasileiro A Campos do Jordão
Associação de Hotelaria e
Gastronomia (Asstur)
promove no próximo dia 15/
12, às 20h 30, mais uma
edição da Cozinha de
Bistrô.O jantar de
confraternização brinda o
sucesso de 2010, que
marcou pela 100ª edição do
evento. Iniciado em 1999,
pela jornalista Malu Alencar
e vem reunindo amigos e
apreciadores da boa
gastronomia, uma vez por
mês para saborear as delícias
elaboradas nas montanhas de
Campos do Jordão.O
encontro desse mês de
dezembro acontecerá no
Restaurante Só Queijo, que
receberá os convidados com

tradicional couvert (patê de
funghi, cebola, pimentão,
alho, ervas, roquefort,
acompanhado de
baguete).Para entrada (Le
Entrée) será oferecida Mini
founde savoyarde - queijo
emeerthal, gruyére, gouda
fundidos, acompanha cubos
de pão e batata noisette. Já
o prato principal (Le
Poisson) será servida Truta
Sun Flower  - truta grelhada
ao molho de avelãs,
acompanhada de
risoto sete grãos e vegetais.
Fechando a noite de
comemoração a sobremesa
(Le dessert) será Cheese-
cake light com sopa de frutas
vermelhas.Os convites
custam R$ 48,90/ pessoa,

que poderão optar por
pacote de bebidas não
alcoólicas R$ 12,00 (águas,
sucos e refrigerantes) ou de
bebidas alcoólicas (águas,
sucos, refrigerantes, cerveja
e vinhos).A Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com
apoio da Associação
Brasileira Ind. de Hotéis
(ABIH), dos portais
CamposdoJordao.com.br e
PortaldeCampos.com.br
Reservas e informações na
Asstur pelo
telefone (12) 3664-1532 ou
e-mail asstur@terra.com.br
Restaurante Só Queijo fica na
Av. Macedo Soares, 642 –
Vila Capivari  - Tel: (12)
3663-7585.

Cozinha de Bistrô
prepara seu jantar de

Natal

Por meio de requerimento
aprovado pela Câmara de
Taubaté, o vereador Mário
Ortiz (DEM) questionou
a Prefeitura sobre a
contratação do cantor
Daniel, que fez show na
parte coberta da avenida
Prof. Walter
Thaumaturgo, a Avenida
do Povo, dia 5 de
dezembro. A notícia do
evento, para “boa
surpresa” do vereador, foi
veiculada na imprensa
informando que os
taubateanos assistiram ao
show gratuitamente. “Essa
contratação muito nos
agrada, pois,

apresentando-se no
aniversário da cidade, o
cantor Daniel
proporcionará momentos
de grande deleite ao
público de todas as
idades”, afirmou Mário
Ortiz, acrescentando que
“apesar de considerar
positiva” a presença do
cantor, tem o dever de
fiscalizar a contratação. O
documento questiona o
prefeito sobre como se
deu a contratação de
Daniel, o valor pago e o a
ser pago ao Ecad
(Escritório Central de
Arrecadação e
Distribuição), demais

despesas a serem
custeadas pela Prefeitura
(som, iluminação,
montagem de palco,
propaganda, promoção,
estadas em hotéis,
refeições e outras).
Mário Ortiz pediu ao
prefeito que enviasse à
Câmara o processo
administrativo que deu
origem à contratação do
artista e demais
processos que passam a
dar origem a outros
pagamentos referentes ao
evento, além de informar
se o município fez
parceria para o
empreendimento.

Mário Ortiz questiona
“espetacular

contratação” do cantor
Daniel
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Voluntários de mais de 40
entidades assistenciais de
Taubaté participaram no
dia 12, da 7ª edição da
Campanha do Natal sem
Fome, promovida pelo
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região. Segundo a
organização da Campanha,
8 toneladas de alimentos
foram arrecadadas pelos
voluntários, e essas
doações serão repassadas
para mais de 5 mil
pessoas carentes.
Cerca de 700 voluntários
iniciaram a arrecadação
por volta das 9h nos
bairros Alto do Cristo,
Alto de São Pedro, Jardim
América, Parque Três
Marias, Imaculada, Areão,
Jardim Mourisco, Jardim
Resende, Vila Aparecida e
Vila IAPI. A interação
entre o Sindicato e a
Comunidade foi uma das

principais marcas da
Campanha do Natal sem
Fome deste ano. Além de
colaborar com a doação
de alimentos, a população
também contou com
serviços e atendimentos
que foram realizados no
Alto do Cristo e na Praça
dos Aposentados no
Areão. Foram prestados
serviços como aferição
de pressão arterial, teste
de glicemia, dicas de
saúde, nutrição
, aferição de
 massa corpórea, corte de
cabelo e manicure,
 com o apoio de entidades
como Faculdades
Anhanguera, Senac
Taubaté, Drogasil, e
Sabesp. Segundo o vice-
presidente do Sindicato,
Claudemir Monteiro, o
Mil, a Campanha do Natal
sem Fome sempre tem
uma grande receptividade

nos bairros porque a
população já conhece a
seriedade da mobilização
promovida pelo
Sindicato. “As pessoas já
deixam prontas as suas
doações porque sabem
que as pessoas carentes
serão realmente
beneficiadas”, disse Mil.
Para o diretor social do
Sindicato, Raimundo Dias
Pires, o Baiano, o
empenho dos voluntários
das entidades foi mais
uma vez fundamental para
o sucesso da Campanha
do Natal sem Fome.
“Muito obrigado
 a todas as entidades
assistenciais que
participaram da
campanha e em 2011
vamos avançar cada vez
mais no auxilio às pessoas
carentes de nossa
comunidade”, disse
Baiano.

Sindicato dos
Metalúrgicos

Uma pesquisa realizada
pelo Núcleo de Pesquisas
S ó c i o - E c o n ô m i c a s
(NUPES) da
Universidade de Taubaté,
verificou que os produtos
mais consumidos na ceia
de Natal podem
apresentar variação de até
39,26% entre os preços
médios das quatro
cidades pesquisadas:
Taubaté, São José dos
Campos, Caçapava e
Campos do Jordão. A
pesquisa levou em
consideração o preço
médio do panetone (500
g), peru, tender, chester,
passas e nozes em
supermercados das quatro
cidades consultadas. O
produto que registrou a
maior variação foi o
panetone, com 39,26%
entre o menor preço (R$
9,40 em Taubaté) e o

maior preço (R$ 13,09
em São José dos
Campos). Essa diferença
é fruto da grande
variedade de marcas no
mercado. O peru, com
marcas consolidadas no
mercado e uma
padronização maior dos
preços, apresentou a
menor variação, com
12,5% de diferença entre
os R$ 11,79 cobrados em
Taubaté e os R$ 10,48
registrados em Caçapava.
As passas também
tiveram grande variação,
com 39,26% entre o
preço mais caro,
verificado em Caçapava, e
o mais barato, em
Campos do Jordão. As
nozes tiveram variação de
37,27%. O chester teve
27,02% e o tender
apresentou 22,09% de
diferença entre os preços

pesquisados nas cidades.
No ano passado
Comparados aos preços
médios registrados em
2009, alguns itens
apresentaram variação
negativa. O panetone
continua liderando o
aumento, com 39,67% de
diferença entre o preços
médio de 2009 (R$ 7,84)
e o deste ano (R$ 10,95).
O chester foi o item que
mais reduziu seus valor,
com preço médio de R$
10,49 registrado em 2010
contra R$ 10,98,
registrado em 2009. A
queda foi de 4,46%.
Além do chester, as
passas também
a p r e s e n t a r a m
redução, enquanto o peru,
o tender e as nozes
registraram aumento
sobre os preços aferidos
em 2009.

Preço de produtos da
ceia variam até 39,26%

no Vale

Partido pretende se
articular e lançar
candidatos majoritários
na maioria dos
municípios da região, em
2012 O Partido Verde vai
reforçar sua atuação no
Vale do Paraíba, Litoral
Norte e Serra da
Mantiqueira, onde
pretende ser protagonista
nas eleições municipais
de 2012, deixando de ser
apenas aliado de outros
partidos. Com essa
decisão, tomada em
reunião realizada no
sábado, dia 11, em São
José dos Campos, o
partido deverá lançar
candidatos majoritários
na maioria das cidades,
principalmente naquelas
consideradas como
pólos. O deputado
estadual Padre Afonso
Lobato, que assumiu a
coordenação da Bacia 8,
que compreende 41
municípios na região, será
o responsável pela
articulação dos diretórios
municipais para
consolidar candidaturas
próprias ás prefeituras. “O
PV tornou-se um partido
de expressão e precisa

aproveitar esse bom
momento para se firmar e
assegurar o seu espaço”,
afirma Padre Afonso. A
escolha de Padre Afonso
para a cordenação da
Bacia 8 é um
reconhecimento á sua
liderança na região,
graças ao trabalho que
desenvolve junto aos
municípios. O encontro
também serviu para uma
auto-avaliação do partido,
com relação às eleições
de outubro passado. A
direção estadual definiu
critérios para essa
avaliação, de acordo com
o desempenho de cada
diretório, com relação à
votação obtida para as
candidaturas majoritárias
e proporcionais.
Diretórios com ótima
atuação foram
enquadrados na categoria
“ouro”, já aqueles com
pior desempenho deverão
ser dissolvidos e
reorganizados. Taubaté
foi um dos destaques
nessa avaliação, tendo em
vista a votação expressiva
de Marina Silva que, ao
obter mais de 44 mil
votos, ocupou a segunda

colocação, deixando para
trás a candidata petista,
Dilma Roussef, que ficou
em terceiro lugar. “Isso
foi fruto das duas
candidaturas a deputado
estadual e federal da
cidade, que
demonstraram ter
representatividade e
puxaram votos para
Marina Silva”, disse Padre
Afonso, se referindo à
sua própria candidatura à
Assembléia e à
candidatura do vereador
Henrique Nunes, a
deputado federal. Com a
ótima atuação dos dois
candidatos e a expressiva
votação dos candidatos
majoritários do PV,
Taubaté se classificou na
categoria “ouro”,
 a mais destacada na
avaliação de desempenho.
Por isso receberá o
Prêmio Destaque Verde –
Troféu Girassol, uma
premiação instituída para
incentivar os diretórios
que mais se destacaram
nas eleições. O prêmio
será entregue nessa
quinta-feira, dia 16, às
19h, na Assembléia
Legislativa.

Padre Afonso assume
coordenação do PV

regional

O vereador Carlos Peixoto
(PMDB) apresentou pedidos
de recapeamento e
sinalização para diversos
bairros de Taubaté.
Colocação de lombada e
alteração de sentido de via
também foram solicitados
pelo parlamentar. Para a rua
Diogo de Vasconcelos, na
Vila Albina, Carlos Peixoto
reivindicou recapeamento em
toda extensão, incluindo
reforma das lombadas e
sugeriu a implantação de
sinalização vertical,
colocando a necessidade de
reparos na sinalização

horizontal que, segundo ele
“está apagada”. Ele pediu
ainda a realização de estudos
de viabilidade de a via se
tornar mão única. Para o
bairro Quinta das
 Frutas, o vereador solicitou
a pavimentação da rua
Caminho das Laranjeiras, e
a colocação de guias e
sarjetas. Incluiu a
necessidade de instalação de
braços de luz nos postes.
Recapeamento foi o pedido
de Carlos Peixoto também
para as ruas em geral do
residencial Bardan. Para a
rua Maria Inácia (antiga rua

Sete), solicitou a construção
de bocas-de-lobo. Para a
avenida Dom Pedro I, o
vereador pediu melhorias na
sinalização. “Os moradores
acreditam que a falta de
sinalização e demarcação são
os motivos preponderantes
para que um grande número
de acidentes aconteça no
local”, justificou. A colocação
de um redutor de velocidade
foi indicada pelo vereador
para a rua Projetada 2, na
Vila Bela e a construção de
um abrigo de ônibus para a
estrada municipal do bairro
do Barreiro.

Carlos Peixoto aponta
necessidade de sinalização e

recapeamento em bairros

Os trabalhadores na
Daido encerraram o
movimento de greve na
empresa na manhã de
terça-feira, dia 14, com a
aprovação da proposta
que resultou da audiência
de conciliação realizada
nesta segunda-feira, dia
13, no TRT de Campinas.A
Justiça do Trabalho
determinou o pagamento
da 2ª parcela da PLR 2010
dos trabalhadores na
Daido no valor de R$
700,00 neste mês de
dezembro. Com a
proposta aprovada o valor
final da PLR chega a
1.900,00, representando
um aumento de 90% em
relação a 2009.O Tribunal
também determinou a
estabilidade dos
trabalhadores na empresa
até o dia 28 de fevereiro
de 2011. A questão do
pagamento dos dias de

greve será julgada
posteriormente por uma
junta de juízes do TRT. Até
o julgamento, a empresa
não poderá descontar
nenhum dia da greve dos
trabalhadores.A proposta
também garante
pagamento normal dos
trabalhadores em
dezembro juntamente
com o 13º salário.Para o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac do
Carmo, a greve foi
vitoriosa, pois mostrou a
disposição de luta e a
insatisfação dos
trabalhadores na
Daido.”Os trabalhadores
p e r m a n e c e r a m
mobilizados durante 8
dias de uma greve que
poderia ter sido evitada
pela direção da empresa,
pois a proposta do TRT
aprovada de R$ 700,00 já

havia sido apresentada
para a Daido pelos
trabalhadores na semana
passada”, afirma
Isaac.Para o presidente
Isaac, os trabalhadores na
Daido saem vitoriosos e
de cabeça erguida desta
greve, pois ela garante a
unidade necessária para
outro debate importante
que deverá ser realizado
em 2011.”Vamos partir
para um debate mais
aprofundado com os
trabalhadores e com a
empresa em 2011 sobre o
futuro desta fábrica da
Daido em Taubaté, que é
uma empresa que está a
mais de 30 anos na cidade,
e que precisa de
investimentos para
continuar gerando
empregos e renda para a
nossa população”, disse
ainda o presidente do
Sindicato.

Em Taubaté
Trabalhadores

conquistam
PLR na Daido

e estabilidade no
emprego

No próximo dia
22, às 19 horas, no
Auditório da
Organização Guará
de Ensino (antiga
Faculdade Nogueira
da Gama), em
Guaratinguetá/SP,
será realizado o I
SEMINÁRIO DE
CAPACITAÇÃO DE
L Í D E R E S ,
EDUCADORES E
FORMADORES DE
OPINIÕES, que visa
unir e capacitar
“comunicadores em
potencial” para
desenvolver projetos
com foco na
c o n s c i e n t i z a ç ã o
acerca de ética e
moral nos mais
variados segmentos
sociais, valorizando a
família e a educação
como colunas para o
progresso e
evolução.O evento
contará com a
participação da Dra.
Rita de Cássia Dias
Moreira de Almeida –
Juíza de Direito da 2ª
Vara de Aparecida/
SP; Professora
Maria Nazaré
Carlota de Castro
– Secretária de
Educação e
Cultura de
Aparecida/SP,  do
Jornalista e
Professor Cláudio

Marques –
Especialista em
C o m u n i c a ç ã o
Social; Diretor do
IEP – Instituto de
A p r e n d i z a g e m
Proativa; Alceu
Damico Alves –
Executivo da
Warner Music,
abordando temas
como Educação,
Responsabilidade
Social, Motivação,
S u c e s s o ,
Qualidade de Vida
e ainda, com a
p a r t i c i p a ç ã o
especial do Dr.
Silmar Coelho –
C o n s u l t o r
I n t e r n a c i o n a l ;
Doutor em
Teologia e
Liderança pela
Universidade Oral
Roberts, Tusa,
USA; premiado
com mais de 50
livros publicados;
Autor do Best-
seller QUANTO
VALE QUEM VOCÊ
AMA ?, que
ministrará o tema:
O VALOR DA
FAMÍLIA PARA
ELEVAR A
AUTOESTIMA E
G E R A R
S U C E S S O . O
empreendimento
abrange líderes,
gestores de

multinacionais,
i m p r e n s a ,
p r o f e s s o r e s
univers i tár ios ,
a s s o c i a ç õ e s ,
academias de
letras e entidades
religiosas das
cidades de
Taubaté a
Cruzeiro, que
estão aderindo ao
projeto que
certamente será
significativo para
ações que auxiliam
comunidades e
cidadãos do Vale
do Paraíba,
interior de São
Paulo.O I
SEMINÁRIO DE
CAPACITAÇÃO DE
L Í D E R E S ,
EDUCADORES E
FORMADORES DE
OPINIÕES tem o
apoio da AVLA –
A c a d e m i a
Valeparaibana de
Letras e Artes e do
Jornal A GAZETA DOS
MUNICÍPIOS. As
inscrições estão
sendo feitas pelo site:
www.aprendizagemproativa.com.br
ou pelo IEP –
Instituto de
A p r e n d i z a g e m
Proativa, telefones:
(12) 3125-7001 ou
(12) 7811-6821.
Participe ! Vagas
Limitadas !!!

Dr. Silmar coelho fala sobre família e sucesso no
I seminário para líderes em guará


