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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.

20/21/22 de Novembro  2010

Quem nunca se perguntou
aonde morava o Papai
Noel? – Se a sua resposta
foi Polo Norte, se
enganou, porque o Bom
Velhinho tem seu recanto
em Campos do
Jordão.  Quando passava
com seu trenó sobre a
cidade se encantou com a
beleza e clima europeu,
com todo charme e
hospitalidade bem
brasileira e decidiu fixar
sua residência nas
montanhas, mais
precisamente no coração
da Vila Capivari.Numa
casa de 200 m², cada
cômodo foi devidamente
decorado para o Bom
Velhinho se sentir em casa
e fazer com que os
visitantes sintam todo o
clima natalino que cada
ambiente proporciona,
entre laços, guirlandas,
anjos, velas, pisca-pisca e
tantos outros enfeites.
Além da Casa, o jardim
mais uma vez promete ser

um lugar para ser visitado
e fotografado.Quem
chegar a Casa do Papai
Noel será recebido pelo
Casal Noel, que
entusiasmam toda a
família para uma foto
nesse cenário realmente
mágico, antes de
percorrer cada cantinho
da casa.As crianças, mais
uma vez terão um espaço
todo dedicado à elas, onde
poderão brincar além de
escrever a sua cartinha
para o Bom Velhinho,
com acompanhamento de
monitores que farão a
diversão ainda mais
gostosa.Para os que
quiserem levar uma
lembrança ou até um
enfeite para deixar a sua
casa ainda mais natalina, o
Papai Noel reservou um
espaço especial para que
você possa adquirir alguns
mimos, ou até mesmo
saborear um chocolate
quente entre outras
delícias, caso bata aquela

fominha.A Casa do Papai
Noel é uma realização do
casal Lucinéia e Paulo
César da Costa (La Gália),
com apoio de lojas de
decoração, decoradores,
paisagistas da cidade e do
Grupo Cozinha da
Montanha.Aberta de 13/
12 a 06 de janeiro de
2011, de 2ª a 5ª feira das
13h às 19h; as 6ª e
sábados 10h às 22h e
domingos das 10h às 19h.
Na semana do Natal,
ficará aberta todos os dias
das 10h às 22h. Os
ingressos custam
R$ 8,00, parte da renda
será revertida à
APAE de Campos do
Jordão Além da Casa do
Papai Noel, os visitantes
e jordanenses poderão
conferir grandes atrações
como Temporada
Gastronômica de Natal,
VII Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos,
atrações culturais e
decorações pela cidade.

Papai Noel mora em
Campos do Jordão

Nesta quarta-feira
aconteceu o segundo dia
de competições da 7ª
Paraolimpíadas de
Taubaté, que conta mais de
600 atletas de sete
entidades de quatro
municípios da região,
C a ç a p a v a ,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Tremembé e Taubaté.O dia
iniciou com as
competições de
atletismo, onde a
delegação da APAE
Taubaté conquistou 12
medalhas, sendo sete
ouros, três pratas e dois
bronzes; seguida da APAE
Caçapava, que conquistou
nove medalhas, sendo
quatro ouros, três pratas e
dois bronzes; a terceira
colocada geral na
modalidade foi a APAE
Pindamonhangaba com
cinco medalhas, sendo um
ouro, três pratas e um
bronze; seguida pelo
CEMTE/Madre Cecília,
que conquistou seis

medalhas, sendo três de
prata e três de bronze.Já,
na modalidade natação, a
delegação do CEMTE/
Madre Cecília foi a
grande campeã, se
destacando com a
conquista de 14
medalhas, sendo nove
ouros, quatro pratas e um
bronze; seguida da APAE
Taubaté, com 11 medalhas
no total, sendo dois
ouros, seis pratas e três
bronzes; a equipe da
equipe da APAE
Pindamonhangaba e a
ADV Vale Taubaté ficaram
empatadas na terceira
colocação com dois
ouros; seguidas da APAE
Caçapava com cinco
medalhas, sendo um ouro,
duas pratas e dois bronzes
e da AVAPE, que
conquistou dois
bronzes.Ainda nesta
quarta-feira, aconteceram
as disputas de dominó,
damas e basquete, nas
categorias equipe e

habilidades, masculino e
feminino e capoeira.Após
estas disputas o quadro de
pontos está da seguinte
maneira, com 334 pontos,
lidera a competição a
APAE Taubaté; seguida
pelo CEMTE/Madre
Cecília, com 308 pontos;
a terceira colocada é a
APAE Caçapava, com 196
pontos; na quarta
colocação está a APAE
Pindamonhangaba, com
136 pontos; seguida da
AVAPE Taubaté, que
conquistou 96 pontos,
pela ADV Vale Taubaté,
com 32 pontos e pela
equipe do CEEP
Tremembé, que
conquistou 10
pontos.Nesta quinta-feira
continuam as
competições a partir das
8h30, nas dependências
do CEMTE/Madre
Cecília, localizado à
avenida Francisco Alves
Monteiro, s/nº, no bairro
Novo Horizonte.

Disputas raça e
superação marcam o
segundo dia das 7ª

Paraolimpíadas

Considerando que o dia do
meio ambiente pode ser
festejado todos os dias,
sexta-feira, 22 de Outubro,
os alunos da Escola Rural do
Monjolinho, situada no
Bairro dos Remédios,
tiveram um dia de atividades
relacionadas à preservação
ambiental, promovida pela
Oscip UNAVALE. Essa
ação faz parte do Programa
de Educação Ambiental do
Projeto Una 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.O programa
contou também com um ciclo
de palestras, ministrado aos
professores da escola e
aberta à população, cujos
temas abordaram a atuação
do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul (CBH-PS); A Bacia
Hidrográfica e a sua
importância no Planejamento
Municipal Integrado; A
Legislação Ambiental no
Brasil; O Banco de Dados
Ambientais sobre a Bacia do
Rio Una e sobre a
Importância do Controle e a
Prevenção de Queimadas. O
Projeto de Saneamento
Rural no Rio Una conta com
o patrocínio da Petrobras e
com o apoio da Prefeitura de
Taubaté. Festejando o dia do
meio ambiente na escola
Todo o espaço de recreação
da Escola do Monjolinho
recebeu os banners

explicativos sobre o Projeto
que está sendo implantado no
Bairro e que foi assunto das
disciplinas de Geografia e
Ciências na última semana
para que os alunos do Ensino
Fundamental pudessem
participar do Concurso de
Maquetes, promovida pela
UNIVALE. “A confecção
das maquetes foi trabalhada
em grupos e individualmente,
de acordo com a distância
das residências dos alunos,
que na zona rural às vezes é
bastante longe, e foram
utilizados somente materiais
recicláveis para que eles já
fossem tomando consciência
do que é lixo e o que pode
ser reutilizável e
transformado”, explicou a
Profª. Ana Carolina dos S. P.
Oliveira, que leciona a
disciplina de Ciências. “A
professora de geografia
Sheila C. C. dos Santos
ensinou teoricamente o
funcionamento e a
necessidade das fossas
sépticas nas residências e eu
orientei a parte prática da
execução das maquetes. O
resultado foi muito bom”,
enfatizou a profª.
Ana Carolina. O prêmio de
primeiro lugar foi para o
grupo dos alunos da sexta
série: Érika de Oliveira
Souza, Roseline
 Pereira Antônio e Sebastião
Correa de Almeida
Junior. Os três primeiros
lugares foram
premiados.Para divertir a
criançada, a UNAVALE
contratou o Projeto
Educando e Cantando,
idealizado pela Kuka Livre
Produções Artísticas, que
tem como instrumento

didático artes integradas
como a música, cujas letras
utilizam temas de
preservação do meio
ambiente e da água, teatro de
mãos sobre os resíduos
sólidos, fantoches com a
preservação dos animais e,
para finalizar a sessões de
cinema interativo. “É incrível
como eles conseguem, por
uma hora, prender a atenção
de 200 crianças, interagindo
com as mesmas, utilizando os
assuntos ambientais. Todos
os alunos merecem esse
show”, disse uma professora
da Escola Monjolinho.
Segunda a Diretora, Luiza M.
Miranda de Souza, “essa
parceria entre escola e
organizações não
governamentais deveria ser
mais incentivada, pois
estabelece um vínculo entre
educação e ações reais
vinculadas ao meio
ambiente”. Para completar a
comemoração, foram
distribuídas cerca de 400
sementes de árvores nativas
da região, com instruções
contendo o nome e sobre
como fazer o plantio e cuidar
para que as árvores
crescessem. Além disso, duas
mudas de árvores foram
plantadas dentro e nos
arredores da escola, com a
promessa de serem cuidadas
e observadas pelos alunos.
Foram distribuídos também,
folhetos sobre a importância
das árvores para o meio
ambiente, e uma cartilha com
informações do Projeto
UnaTodos os alunos foram
presenteados com um
saquinho de doces para
complementar a merenda
escolar de forma divertida.

Escola Rural do
Monjolinho promove
educação ambiental
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No próximo dia 20 a
Vigilância Sanitária de
Tremembé, vinculada à
Secretaria Municipal de
Saúde irá realizar um
evento de
conscientização no Horto
Municipal. A partir das 9h,
Agentes Comunitários de
Saúde realizarão a troca
de possíveis criadouros -
como garrafas, latas,

pneus, tampinhas e
qualquer outro recipiente
que possa acumular água
- por sorvetes.
Em março deste ano,
durante o evento de troca
de criadouros
realizado no Parque Vera
Cruz, foram recolhidos
mais de 30 mil
recipientes além de um
mutirão de limpeza no

bairro, retirando os
criadouros de suas
residências e também os
que estavam jogados nos
terrenos baldios.Cada
sorvete pode ser trocado
por três garrafas pet/vidro,
cinco latinhas, 10
copinhos plásticos, 30
tampinhas, cinco potes
plásticos/vidro ou um
pneu.

Tremembé realiza
Campanha Troca de

Criadouro

Neste sábado (20/11/
2010), feriado municipal
de Consciência Negra, o
Governo Municipal, por
meio do setor de
Articulação de Saúde da
População Negra, dará
orientações e
informações sobre
diversos assuntos para a
população e participantes
da Caminhada Zumbi dos
Palmares, que integra a
13ª Kizomba.Serão
oferecidas, na Praça
Diógenes Ribeiro de
Lima, das 10h às 17h,
aferição de pressão
arterial e verificação de
glicemia capilar. A equipe
no local também dará
informações sobre DST/
Aids, tumores, álcool e
drogas.A Caminhada
Zumbi dos Palmares terá
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 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.
Serviço – 13ª
KizombaAtendimento do
setor de Articulação de
Saúde da População
NegraDia: 20 de

n o v e m b r o
(sábado)Horário: 10h às
17hLocal: Praça
Diógenes Ribeiro de
LimaCaminhada Zumbi
dos PalmaresDia 20 de
novembro15h – Saída
caminhada (Praça da
Bíblia)16h – Chegada na
Praça Diógenes Ribeiro
de Lima e cerimônia de
abertura16h30 – Ato
Ecumênico.17h30 –
Moçambique,         18h –
Samba de Roda18h –
Show Musical19h –
Capueira      19h30 –
Dança Afro Marabaxo20h
– Puxada de Reda20h30 –
Maculele              21h –
Dança do Facão22h –
Pagode (Chocolate do
Cavaco)0h –
EncerramentoEncerramento
Oficinas Culturais Dia 21
de novembro, às 16h, no
Teatro Mario
C o v a s              
Apresentações de
capoeira, maracatu e
maculelê

Em Caraguá Atividades
da saúde integram 13ª

Kizomba

Verão a estação mais
convidativa para passeios
que pode ser de manhã, ao
fim de tarde e também a
noite, aproveitando as
temperaturas agradáveis e
toda a beleza natural que
dão a sensação de
liberdade. É nessa época
que a natureza de Campos
do Jordão fica ainda mais
atraente.Para viver esse
momento e ainda de
graça; basta participar da
promoção “Verão em
Campos do Jordão”, basta
responder a pergunta “Por
que você merece um Final
de Semana em Campos
do Jordão?”O autor da
frase sorteada ganhará um
pacote de prêmio com 02
diárias na Pousada Alto da
Boa Vista, almoço e jantar
no Bar e Mercearia
Campos, além de 50
litros de combustível e
pedágio, totalmente

free.A promoção
acontece de 17 de
novembro a 21 de janeiro
de 2011, quando será
anunciada a frase
sorteada, com divulgação
do resultado nos portais
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br
eCamposdoJordão.com.br
Sobre Alto da Boa Vista:
a primeira pousada livre
de carbono do Brasil é o
ambiente ideal para viver
momentos a dois como
lua-de-mel ou se preferir
com toda a família. Com
16 acomodações entre
suítes e chalés, a Pousada
oferece conforto e uma
infraestrutura com sala de
jogos, restaurante, cyber-
café, playground, jacuzzi,
sauna. A programação para
os fins de semana estão
luau com fogueira, música
ao vivo, manta e
marshmallows; sessão de

cinema com pipoca e
refrigerante; buffets de
sopas à luz de vela a beira
da lareira e sessão de foto
com o mascote da
Pousada, um são
bernardo. Sobre
Mercearia de Campos é
um dos points
gastronômicos de
Campos do Jordão, num
ambiente descontraído e
aconchegante no coração
do Capivari, você pode
saborear desde aperitivos
até sabores da
gastronomia da montanha
como foundes e trutas.
No final de semana as
atrações são a feijoada, no
sábado e a bacalhoada, no
domingo. Para beber as
opções vão desde o chope
tirado na medida certa,
passando por drinks da
casa e ainda opções de
vinhos portugueses,
italianos entre outros.

Promoção Verão em
Campos do Jordão

Em Campos do Jordão
algumas atrações já são
tradicionais no final de ano e
uma delas é a Mostra de
Mesas e Cardápios
Natalinos, que no ano de
2010 festeja a sua 7ª
edição.Quem visitar essa
exposição, entre os dias 19
de novembro a 06 de janeiro
de 2011, mais uma vez irá se
surpreender com o charme,
requinte e bom gosto
das decorações de
mesas dos restaurantes
participantes. Cada
um ao seu estilo e
trazendo detalhes que
remetem à sua cozinha,
expõe muito além das
toalhas, louças e talheres,
mas as bolas, sementes, laços,

velas, candelabros,
guirlandas dão o toque que
encantam os olhos e tornam-
se um convite a sentar à
mesa.Sobre cada mesa,
estarão expostos os
cardápios que serão
oferecidos nas noites de
Natal e Reveillon, para que
os interessados em saborear
as delícias do final do ano
com um toque da cozinha da
montanha possam desde
fazer suas reservas.A Mostra
é uma realização do Grupo
Cozinha da Montanha, que
congrega 26 restaurantes de
Campos do Jordão, que
promovem a gastronomia da
estância através de cinco
festivais anuais.VI Mostra de
Mesas e Cardápios

Natalinos está no Espaço da
Telefônica, ao lado da Praça
do Capivari, aberto de
segunda a quinta das 13h às
19h; sexta-feira das 13h às
21h; sábado das 10h às 21h
e no domingo das 10h às 18h.
A entrada é franca. -
Informações pelos telefones
(12) 3663-4294 e 9751
7884 ou pelo site
www.cozinhadamontanha.com.br
Além da Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos,
 os visitantes e
jordanenses poderão
conferir grandes atrações
como Temporada
Gastronômica de Natal,
Casa do Papai Noel,
atrações culturais e
decorações pela cidade

7ª edição de Mesas e Cardápios
Natalinos


