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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.

Miscelânea
Curiosidades

Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos
(letras) e as ilustrações dos livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em
tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas necessitaria
de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas, em 1454, o alemão Johannes Gutemberg
revolucionou esse processo, criando os tipos móveis. Com ele era possível escrever
uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, foi possível
popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em
1814, outro alemão Frederich Koening inventou a imprensa movida a vapor que
conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard Roe
inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para
cinco mil cópias por hora porque permitia a reposição mecânica do papel. Em
1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da
impressão, por compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos
tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi inventada a
fotocomposição, em que os textos e fotos são produzidos na redação e montadas,
manualmente em papel especial e depois fotografadas para a reprodução do fotolito.
Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a  editoração
eletrônica, em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor

O sujeito chega no balcão da Cia. Aérea pra fazer o chik-in, deposita duas malas
enormes na esteira e diz:
- Quero que esta mala vá para Brasília e esta outra pra Porto Alegre.
- Isso não é possível, além do mais a sua passagem é para o Rio
de Janeiro.
- Como não é possível! Pois foi exatamente isso que você fizeram no mês passado!

Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as sobras da
refeição anterior. Meu pai disse que ela
deveria rezar para mostrar gratidão. Ela então, obedecendo,
abaixou a cabeça e citou:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo.

Mensagens

Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo na mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de
prazer.
- isole palavras e expressões destrutivas, tais como: não posso, sou apenas, por
enquanto, vou tentar, não passo de, etc.
- interrompa o pensamento, boicotando as mensagens negativas.
- realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que existe em você.
- reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia, de maneira diferente.
- crie hábito de se lembrar do melhor que existe em você.
- lembre-se somente das coisas boas.
- faça disso um lema da sua vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do
inferno um céu, mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu
pensamento, a escolha é sua.

Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão
significa mais do que as palavras podem expressar. Um irmão compartilha as
travessuras, os sonhos e os castelos de areia, os cochichos e as brincadeiras, as
brigas e os joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás a meninice
é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, quando
Deus criou os irmãos criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar
durante toda a vida.

No dia 16 de outubro
aconteceu em Taubaté o
3º Curso de Formação
Continuada para
professores do Ensino
Fundamental e diretores
das escolas municipais.
Do início do ano até
agora, cerca de 1.350
profissionais de educação
já receberam capacitação
do Sistema de Ensino
Aprende Brasil na região.
Os cursos são
disponibilizados aos
municípios conveniados,
além dos Livros Didáticos
Integrados e o Portal
Aprende Brasil
(www.aprendebrasil.com.br),
ferramentas que compõe
a solução educacional. A
assessoria pedagógica
realizada pela Editora
Positivo oferece suporte
completo aos professores
de forma que possam
trabalhar com todas as
ferramentas educacionais

disponibilizadas. Além
disso, o Sistema de
Ensino Aprende Brasil dá
suporte aos educadores
via e-mail, faz ou telefone.
Em Taubaté, o Sistema de
Ensino Aprende Brasil
atende 36 mil alunos do 1º
ao 9º ano de 80 escolas da
rede municipal de ensino.
No Brasil, está presente
em 1.900 escolas
públicas, fazendo a
diferença na educação de
285 mil alunos em mais
de 160 municípios
brasileiros. Em vários
deles, as instituições
conveniadas já se
tornaram referência
nacional com prêmios em
olimpíadas escolares de
conhecimento e feiras
educacionais e
apresentaram melhores
índices em avaliações do
MEC. Para Márcia
Gonzaga, supervisora de
ensino, a assessoria

promove a formação
continuada dos
professores, que é de
extrema importância para
a reciclagem de cada um
e a melhoria constante da
qualidade da educação e
do aprendizado. “Os
profissionais que nos
atendem são
e x t r e m a m e n t e
competentes e
 têm um domínio técnico
que ajuda nossos docentes
a sanar todas as dúvidas
em relação ao conteúdo
do material didático.
Esses cursos
proporcionam uma
melhoria na prática do
aprendizado e enriquecem
o conhecimento dos
nossos docentes”,
destaca. Mais
informações sobre o
Sistema de Ensino
Aprende Brasil em:
www.editorapositivo.com.br/
aprendebrasil.

Professores
de Taubaté recebem cursos

de formação continuada

A Unitau realiza ao longo
dessa semana o maior
evento de Ciência,
Tecnologia e Extensão do
Vale do Paraíba.O
Departamento de
Ciências Jurídicas da
Universidade será palco
para a discussão de temas
atuais e relevantes para a
comunidade acadêmica e
para a sociedade. Em
quatro eventos
integrados, serão
apresentadas mais de 800
pesquisas (número
recorde de inscrições)
vindas de mais de 50
instituições de Ensino
Superior de todo o Brasil.
A Semana de ensino,
pesquisa e extensão da
Unitau integra o 15º
Encontro de Iniciação
Científica (Enic), a 11ª
Mostra de Pós-graduação
(MPG), o 5º Seminário de
Extensão e o 2º
Seminário de Docência
Universitária (Seduni) e
abrange, além da
apresentação dos estudos,
nas formas de painel e de
comunicação oral, uma
ampla programação com
mais de 100 atividades
científicas, que reunirão
cerca de cinco mil
participantes por dia e que
abordarão temas nas áreas
de saúde, arquitetura,
administração, história,
cultura, odontologia,
medicina, psicologia,
entre outras. Até o fim da
semana, serão 19
palestras, 14 mesas-
redondas, 29 minicursos,
17 simpósios, 13
comunicações orais e 10
seminários, ministrados
por pesquisadores de
renome nacional e
internacional das três
grandes áreas do
conhecimento – Ciências
Humanas, Ciências Exatas
e Biociências. “Esses

eventos refletem o
empenho e o
investimento realizados
pela Universidade de
Taubaté no incentivo ao
ensino e à pesquisa,
visando sempre o
desenvolvimento de
conhecimentos que
atendam às necessidades
da sociedade”, afirma o
Reitor da Unitau, Prof.
Dr. José Rui Camargo.
Eventos Científicos Com
o objetivo de incentivar a
prática da pesquisa na
graduação e na pós-
g r a d u a ç ã o
(especialização, mestrado
e doutorado), o 15º
Encontro de Iniciação
Científica (Enic) e a 11ª
Mostra de Pós-Graduação
(MPG) apresentarão
cerca de 750 pesquisas de
alunos de mais de 50
instituições de ensino de
todo o País, além da
própria Unitau. Com 15
anos de existência, o
Enic, juntamente com a
MPG, chega à marca de
mais de 11 mil pesquisas
científicas apresentadas
ao público. Dentre os
estudos que serão
apresentados na edição
deste ano dos eventos,
e n c o n t r a m - s e
i m p o r t a n t e s
descobertas inovações
nas mais diversas áreas
que podem beneficiar
diretamente a sociedade,
entre os quais estão
levantamentos sobre os
índices de mortalidade
infanto juvenil e de
mulheres em idade fértil
em Taubaté e estudos
sobre identificação
biométrica por impressão
digital, aproveitamento do
esgoto residencial na
agricultura e
compostagem a partir de
lixo orgânico doméstico.
Ciência e extensão Outro

grande evento integrado,
que será realizado
paralelamente aos outros
na semana, é a 5ª edição
do Seminário de
Extensão (Semex), que
reúne, neste ano, 66
projetos de pesquisa
voltados à comunidade e
elaborados por alunos e
professores de diversos
cursos da Unitau e de
outras instituições. Os
estudos, desenvolvidos
nas áreas de Biociências,
Ciências Exatas e
Ciências Humanas, serão
apresentados nas formas
de minicursos, simpósios
ou painéis, visando
promover a integração da
comunidade com os
projetos e estimular o
interesse dos alunos em
relação à pesquisa.
Dentre os trabalhos
apresentados estão um
levantamento histórico e
cultural sobre a festa da
rua Imaculada, em
Taubaté, um estudo sobre
hábitos alimentares
saudáveis para crianças,
uma proposta de
assessoria de
comunicação para a
reconstrução de São Luis
do Paraitinga e um projeto
que utiliza o jornal como
ferramenta educativa para
o registro da história de
Taubaté. SERVIÇO Os
eventos, abertos ao
público, são realizados
todos os dias no
Departamento de
Ciências Jurídicas, que
fica no Parque Dr.
Barbosa de
Oliveira, 285, Centro,
próximo à Rodoviária
Velha. A programação
completa e mais
informações podem ser
obtidas no site http://
www.Unitaupgrad.com.br
ou pelo telefone (12)
3625-4173.

Unitau promove o maior
evento de Ciência

Tecnologia e Extensão
do Vale do Paraíba
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Curso busca capacitar
funcionários públicos em
Caraguá:A Jornada de
Capacitação dos
servidores municipais de
Caraguá reuniu
cerca de 400 pessoas no
auditório do Centro
U n i v e r s i t á r i o
Módulo, nos dias
 19 e 20 de
outubro.Palestras e
oficinas abordaram temas
como ética, qualidade no
atendimento ao público e
legislação. O curso foi
ministrado pelos
professores do Centro
Universitário Módulo,
Leo Reis Leite Júnior,

Roberta Salazar e
Laucidéia Agostinho
Ribas Sampaio.A
secretária municipal de
Administração, Flávia
Oliveira Silva, avaliou
positivamente o resultado
obtido nos dois dias da
Jornada. “O tempo que os
funcionários investiram
para aprender coisas
novas e reformular
conceitos refletirá na
prática, na melhora do
atendimento no dia-a-
dia”, afirma. Flávia
também disse que devido
ao interesse do público, a
intenção é dar
continuidade aos cursos.

“Os funcionários
gostaram muito, fizemos
um questionário sobre
aceitação das palestras e
em uma escala de zero a
dez, a média foi nove. A
ideia agora é tornar esta
ação periódica”. A auxiliar
administrativa Maria
Letícia de Almeida
aprovou a iniciativa e
também elogiou o
conteúdo do curso.
“Gostei muito, foi bem
produtivo. Eles falaram
sobre ética e qualidade no
atendimento, isso ajuda
no trabalho e mostra onde
e como podemos
melhorar”.

Em Caraguá curso
busca capacitar

funcionários públicos

O Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo
(IFSP) iniciou no dia 18
de outubro em Caraguá, a
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia
(C&T), no anfiteatro do
Campus. O evento vai até
o dia 24 de outubro, com
o tema Ciência para o
D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável, e contará
com palestras, oficinas,
feiras e apresentações de
alunos.Dentre as
atividades estão a 1ª

Semana de Estudos e
Atividades para a Melhor
Idade (SEAMI), a 3ª
Semana do Técnico da
Construção Civil,
do curso de Edificações
(SETECO), o 2ª Simpósio
de Administração do
Instituto Federal
(ADMIF), que é
promovido pela área de
Gestão e a 2ª Semana de
Ciência, Pesquisa e
Tecnologia da Informação
do Litoral Norte, do
curso de Informática.
Estiveram presentes na

cerimônia de abertura o
diretor geral do campus
Caraguatatuba, Antonio
dos Santos, o prefeito de
Caraguá, Antonio
Carlos da Silva, o vice-
prefeito, Antonio
 Carlos da Silva Junior, a
presidente da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá
(Fundacc), Eloíza
Antunes, e os secretários
municipais de Meio
Ambiente, Maria Inez
Fazzini, e de Turismo,
Paulo Noronha.

Instituto Federal de
Caraguá promove

Semana de Ciência e
Tecnologia

Evento informativo e
caminhada contra o
câncer de mama iniciam
ações de prevenção da
doença. A campanha
contra o câncer de mama
‘Pense Rosa’, presente
em várias cidades do
Estado de São Paulo,
também acontece em
Caraguá. No dia 27 de
outubro (quarta-feira),
das 8h às 17h, na Praça
Cândido Mota, a equipe
do setor de Oncologia da
secretaria municipal de
Saúde distribuirá folhetos
e comunicados
informativos com
orientação ao público.No
dia 7 de novembro
(domingo), na Praça de
Eventos, tem início a
Caminhada contra o
Câncer. As inscrições são
no local, às 8h. A entrega

de uma lata de leite em pó,
que será doada à
Associação de Combate
ao Câncer de
Caraguatatuba (ACC), vale
uma camiseta
personalizada da
campanha. Em seguida, os
inscritos farão um
alongamento de
preparação para a
caminhada.A psicóloga do
setor, Andressa Junqueira,
destaca o valor dessa
ação. “Campanhas como
essa são de extrema
importância para informar
a população e,
c o n s e q u e n t e m e n t e ,
diminuir os riscos físicos
e psicológicos que o
câncer pode trazer a uma
f a m í l i a ” ,
disse.Campanha ‘Pense
Rosa’ Acontece em 41
municípios da região do

Vale do Paraíba e Litoral
Norte. O objetivo é
informar a população
sobre a prevenção da
doença que atinge,
atualmente, cerca de 50
mil pessoas em todo o
Brasil. Com a campanha,
as pessoas serão
informadas sobre os
meios de diagnosticar o
câncer de mama ainda no
início, minimizando os
riscos de
desenvolvimento da
doença. Serviço: Dia 27
de outubro Evento na
Praça Cândido Mota, das
8h às 17h Dia 07 de
novembro Caminhada
contra o câncer na Praça
de Eventos Inscrições no
local, às 8h Lata de leite
em pó troca por uma
camiseta Informações:
3897-2151

Campanha Pense Rosa
começa em Caraguá

Com premiação total de
150 mil reais, a última
etapa do circuito nacional
de ciclismo agita a cidade
de Monteiro Lobato-SP.
Monteiro Lobato recebeu
no dia 17 de outubro de
2010, a 5° etapa do
circuito ciclístico Claro
100k, uma das maiores
provas da modalidade no
país. O trajeto “Monteiro
Lobato – Campos do
Jordão”, considerado o
mais intenso do ano,
atraiu 900 ciclistas de
todo o Brasil. O pelotão
da Claro 100k reuniu
atletas em diversas
categorias como: Elite
Ciclismo, MTB,
Triathlon, Amadora Open
e Escuderias. A largada da
prova foi realizada na

Praça Comendador
Freire, no centro de
Monteiro Lobato. A
atividade atraiu a atenção
de turistas e moradores.
Uma grande estrutura foi
preparada para
 receber os esportistas:
Gride de largada,
tendas de informações e
equipe No entanto, o
esforço é recompensado
por belas imagens
 de uma natureza
abundante e
preservada em 1.700m de
altitude. A competição já
percorreu cidades como:
São Paulo, Campinas, Rio
de Janeiro e Brasília. O
trecho até Campos do
Jordão é de 60k pela
Rodovia SP50. O
caminho é considerado

“intenso”, por conter a
elevação da Serra da
M a n t i q u e i r a .
Vencedores: O cearense
Benoni foi o campeão
geral da prova. O atleta
competiu pela equipe de
Marília/SP e percorreu os
60km de percurso com
2.683 metros de subida
acumulada em apenas 2
horas e 5 minutos. O
pódio dos vencedores foi
composto na cidade de
Campos do Jordão.  A
prova Claro 100k foi
realizada pela Roma
Comunicação e teve apoio
da Prefeitura Municipal
de Monteiro Lobato-SP.
O próximo evento, Claro
Brasil Ride, acontece em
novembro na Chapada
Diamantina/BA.

Prova claro 100k reúne
900 ciclistas

em Monteiro Lobato

Estudantes de Paraibuna
estão aprendendo mais
sobre os cuidados e o uso
consciente de energia
elétrica. Por meio do
Projeto Elektro nas
Escolas, o município
recebe a Estação Móvel
de ensino e a Oficina de
Experimentos, que ensina
de maneira didática e
interativa sobre o
assunto.O projeto
começou a ser
desenvolvido no
município no início do
ano, quando os
professores da rede
municipal e estadual de
ensino passaram por uma
capacitação. Agora o
projeto chega a sua fase
final, apresentando aos

alunos o que viram em
sala de aula. Na Estação
Móvel de ensino, os
alunos assistem a um
vídeo interativo que dá
dicas e explicações sobre
economia de energia e
propõe atividades que
testam o conhecimento.
Na Oficina de
Experimentos são
apresentadas maquetes e
experiências que
mostram como é gerada a
energia elétrica, a eólica
e a solar, além dos riscos
que correm aqueles que
não tomam os cuidados
necessários ao usar a
energia elétrica. Segundo
a diretora da escola Irmã
Zoé, Robélia R. do
Nascimento Lobo, este

projeto é muito
importante. “Aquilo que
as crianças aprendem
levam para os pais e
guardam também para
suas vidas”, afirmou. Para
o consultor da Elektro,
Márcio Ribeiro, este
projeto reforça
 a parceria da empresa
com município.
A Estação móvel e a
Oficina de Experimentos
estão na escola Irmã Zoé,
por onde todos os alunos
da rede municipal e
estadual devem passar até
o dia 05 de novembro.Na
Estação Móvel ainda
ocorrerá sessões de
cinema aberta à
população, com entrada
gratuita.

Paraibuna recebe
Projeto Elektro nas

escolas

Os 300 primeiros
inscritos ganharão uma
camiseta do evento .A
Secretaria de Esporte e
Lazer da prefeitura
promove no próximo
domingo, 24, o “2º
Passeio Ciclístico
Esquina das Modas e
Você”. A largada do
Passeio Ciclístico será às
10h, no Calçadão da
Avenida Dona Maria
Alves. O evento

distribuirá prêmios para a
bicicleta mais enfeitada, o
ciclista mais idoso, a
bicicleta mais exótica, a
escola melhor
representada e
a bicicleta mais
antiga. As inscrições,
que são gratuitas, podem
ser feitas na loja
Esquina das
Modas, no Centro, ou na
Secretaria de Esporte,
localizada na Rua Minas

Gerais, 46. Os 300
primeiros inscritos
ganharão uma camiseta do
evento. O “2º Passeio
C i c l í s t i c o
 Esquina das Modas e
Você” é uma
parceria da Prefeitura de
Ubatuba, por meio da
Secretaria de Esporte e
Lazer, com a loja Esquina
das Modas. Mais
informações pelo
telefone (12) 3833-3818.

2º Passeio Ciclístico
Esquina das

Modas e Você
acontece no

próximo domingo

Dentro da estratégia de
fortalecer o combate ao
mosquito transmissor da
dengue, o Aedes Aegypti, a
Prefeitura de Taubaté está
contando com uma nova
“arma” – a peça teatral “Um
por todos e todos contra a
dengue”. Elaborada pelo
projeto Integrarte Teatro,
com apoio do Fundo Social
de Solidariedade de Taubaté
(FUSSTA), a peça tem sido
apresentada em escolas,
entidades e eventos do
município. O objetivo da
encenação é conscientizar a
população, especialmente
crianças e adolescentes,

sobre a importância do
combate à dengue. A mais
recente apresentação
ocorreu no dia 20 de
outubro, no Parque Dr.
Barbosa de Oliveira, dentro
da programação do Unitau
na Praça, evento promovido
pela Universidade de
Taubaté. Além da peça
teatral, o Unitau na Praça
contou ainda com a
participação da Vigilância
Epidemiológica (VE) do
Departamento de Saúde,
que distribuiu material
educativo para pedestres e
motoristas. Durante o evento
também foi apresentado um

vídeo com o resumo das
atividades desenvolvidas pela
Creche Municipal Professor
João Quintanilha, do Parque
Três Marias, visando
combater a dengue naquela
região. Constantemente,
professores, funcionários e
alunos da creche se unem
para distribuir material
educativo e realizar passeatas
de conscientização, entre
outras ações. “Vamos
continuar utilizando todas as
oportunidades que surgirem
para massificar as ações de
combate à dengue em nosso
município”, frisou o prefeito
Roberto Peixoto.

Prefeitura de Taubaté participa do
Unitau na Praça com peça teatral

contra a dengue


