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MUNICÍPIOS

Nº  08/358

Origem do nome: Terê-
membé – o que treme
amolecendo: o brejo, o
tremendal. Antiga capela do
Senhor Bom Jesus do
Tremembé, fundada em
território de Taubaté por
provisão de 20 de abril de
1672, de Francisco da Silva
Dias, vigário geral do Rio de
Janeiro.Estabelecido ali o
distrito policial de Tremembé,
por ato
 de 19 de agosto de 1890, foi
criado o distrito de paz do
mesmo nome, pelo Decreto
n.132, de 3 de março de 1891,
sendo por sua vez elevado a
município pela lei n. 458, de

26 de novembro de 1896.
Como município, instalado a 7
de janeiro de 1905, foi
constituído com o
distrito de paz de
T r e m e m b é . F u n d a d o r :
Baltazar da Costa Cabral ou
Manuel da Costa Cabral –
1600-1672.Data da
Fundação: 20 de fevereiro de
1600.Vila: 3 de
março de 1891.Município: 26
de novembro de
1 8 9 6 . I n s t a l a d o :
19 de dezembro de
1 9 0 5 . T r a n s f o r m a d o
 em Estância Turística pelo
Decreto Lei n.
8506 em 27/12/1993 – Gov.

Luiz Antônio
Fleury. Limites:
Taubaté, Pindamonhangaba,
Monteiro Lobato e Santo
Antônio do Pinhal.Topografia:
Parcialmente plana.Clima:
Ameno variando 19 a 20
grausÁrea: 174 km².Altitude:
554 m.População: 30.073.
A t i v i d a d e
Econômica: Cultura
a g r o p e c u á r i a ,
produção de leite, indústria de
transformação e
argila.Rodovia: SP
60.Distância: 126 km da
capital. Atrações: Rios Paraíba
e Piracuama. Prefeito:
Orozimbo L.da Silva.

Tremembé completou 114º

Aniversário neste dia 26 de novembro

Atrações começam no dia
4 de dezembro e se
estendem até o
Réveillon .O Papai Noel
chegará mais cedo na
Estância Climática de
Cunha, que prepara
diversas atrações para o
final de ano. Entre
mostras e shows, o
destaque é a ação
solidária da cidade que,
no dia 19 dezembro,
distribuirá brinquedos e
doces às crianças e
promoverá brincadeiras
na praça da Igreja
Matriz.As celebrações
começam no dia 4 de
dezembro com a abertura
da exposição Fatos &

Atos – Reconstrução da
Cidade e apresentação da
peça teatral Um Natal
Diferente, do Grupo
Artifício Teatral.Dia 8 de
dezembro, uma data
especial para a cidade,
Cunha celebrará o Dia da
Padroeira Nossa Senhora
da Conceição, quando
haverá repique dos sinos,
ofício da Imaculada,
procissão com a imagem
da padroeira e missa de
encerramento da festa.A
cidade programa mais
mostras audiovisuais para
os dias 11, 12 e 18.
Nestas datas acontecerão,
respectivamente, a
abertura da Exposição de

Presépios, com a
apresentação do Coral
Acordavocal Medicina da
USP, o concerto Ricardo
Simões e Pequena
Orquestra e apresentação
especial do projeto Violas
na Praça.Na véspera do
Natal, haverá a tradicional
Missa do Galo seguida de
uma apresentação do
Grupo Folia de Reis
“Magos do Oriente”. Para
quem não dispensa a
tradicional queima de
fogos, a cidade já prepara
um grande show
pirotécnico precedido de
uma banda. As novidades
podem ser vistas no site
www.cunha.sp.gov.br.

Cidade de Cunha
prepara final de ano

agitado

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
entregou no dia 25 de
novembro,  a  Academia
ao Ar Livre da Praça do
Cristianismo, no Parque
Aeroporto. A instalação
foi determinada pelo
prefeito Roberto Peixoto
em atendimento a
solicitação da
comunidade do bairro,
encaminhada pelo
suplente de vereador
Diego Fonseca, durante

audiência realizada no
último mês de setembro.
Essa será a sétima
Academia ao Ar Livre
instalada pela
administração municipal.
Somente nos mês de
outubro, Peixoto
entregou duas academias,
instaladas na praça
defronte ao Taubaté
Shopping (em parceria
com a Unimed) e no
Comando de Aviação do
Exército (CAvEx). As

outras academias estão
instaladas na Praça Santa
Terezinha (duas), Parque
Dr. Barbosa de Oliveira
(centro) e no Conjunto
Urupês (na
Independência). As
Academias ao Ar Livre
fazem parte do
projeto de massificação
da prática de
atividades físicas
implantado pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto.

Peixoto entrega Academia ao Ar

Livre da Praça do Cristianismo

Antiga aldeia dos índios
Guaianás, o conhecida por
Itaboaté, o município
nasceu entre o córrego do
Convento Velho e um seu
afluente. Consta que, a 20
de janeiro de 1636, o
sertanista Jacques Felix
foi incumbido pelo, então,
governador da Capitania
de Itanhaém, de desbravar
o sertão e demarcar as
terras da Capitania de São
Vicente, de propriedade
de . Mariana de Souza e
Guerra, condessa de
Vimieiro.Deslocando-se
com sua família e grande
número de escravos
índios e cabeças de gado,
Jacques Felix conseguiu
impor-se na região
conquistada, e a 30 de
junho de 1639, o capitão-
mor da Capitania, Vasco
da Mota, concedeu terras
em sesmaria aos
povoadores.O progresso
logo se fez sentir. Foram
construídos : a Igreja
Matriz, cadeia, casa de
sobrado para o Conselho,
moinho de trigo, engenho
de açúcar e outros
edifícios.A 13 de outubro
de 1639, o sertanista
recebeu ordens de
informar sobre a data de
conclusão das obras, a fim

de que a povoação fosse
elevada a vila, o que se
verificou a 5 de dezembro
de 1645, com o nome de
São Francisco das Chagas
de Taubaté, segundo
proclamação feita por
Antônio Barbosa de
Aguiar, capitão-mor ,
Ouvidor e alcaide-mor da
Capitania de Condessa de
Vimieiro.Em 1646,
Jacques Felix foi,
novamente, encarregado
de penetrar sertão
adentro, em busca de
minas. Transpôs a
Mantiqueira, pela
garganta do Embu,
atingindo o planalto do rio
Verde. Outros o
sucederam. Entre eles,
Antônio Rodrigues
Arzão, que em 1693
descobriu ouro nos
sertões de Cuiaté, e
Bartolomeu Bueno de
Siqueira , que encontrou
as  minas  de Itaverava. As
notícias desencadearam a
corrida do ouro, a ponto
de determinar, em 1695,
a instalação da Casa da
Fundição , a primeira do
Brasil, projetando Taubaté
como centro irradiador
de bandeiras.Depois do
ouro, começou a fase do
café. Em 1854, o

município já se destacava
como um dos maiores
produtores do Vale do
Paraíba. Cultivava também
a cana-de-açúcar que
ocupava posição de
destaque na economia do
Estado. Data de sua
emancipação política: 5
de agosto de
1 8 4 2 . L o c a l i z a ç ã o :
Situada a 155 km, por
ferrovia, e 121 km por
rodovia, Taubaté é
limitado pelos municípios
de Monteiro Lobato,
T r e m e m b é ,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Roseira, Lagoinha, São
Luiz do Paraitinga,
Redenção da Serra e
C a ç a p a v a .
Altitude: 570m.Latitude:
2 3 g r a u s
01’30´””Sul.Longitude:
45graus33’31"Oeste.Clima:
Seu clima apresenta
temperatura acima de 36
graus Celsius e mínima de
5,8 graus Celsius.Região
administrativa: Região de
São José dos Campos,
terceira região
administrativa. Região
geográfica: Vale do
Paraíba Extensão da Área
Territorial: 655 km²
Prefeito: Roberto
Peixoto

Taubaté faz 365 anos
no dia 5 de dezembro
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O ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, anunciou em Brasília
(DF), a ampliação do elenco de
medicamentos oferecidos por
meio do programa Aqui Tem
Farmácia Popular, desenvolvido
pelo governo federal em parceria
com a rede privada de farmácias
e drogarias. Portaria assinada
pelo ministro, encaminhada para
publicação no Diário Oficial da
União, prevê a expansão do
atendimento à população, que
passará a ter acesso a fraldas
geriátricas e a mais nove
medicamentos indicados para o
tratamento de seis doenças:
asma, rinite, mal de Parkinson,
osteoporose e glaucoma, além de
mais um tipo de anti-
hipertensivo.As medidas
anunciadas hoje vão beneficiar
quase um milhão de pessoas por
mês, que poderão adquirir os
produtos com desconto de 90%.
“Desde que foi criado, o
programa contabiliza
praticamente 50 milhões de
atendimentos”, destacou
Temporão, durante o anúncio de
ampliação do Aqui Tem Farmácia
Popular, no Palácio do Planalto.
O programa foi originalmente
criado em 2004 (Farmácia Popular
do Brasil) para oferecer à
população mais uma forma de
obtenção de medicamentos. Em
2006, a estratégia foi estendida à
rede privada de farmácias e
drogarias (Aqui Tem Farmácia
Popular).Os 13.152
estabelecimentos conveniados
ao Aqui Tem Farmácia Popular,
em 2.336 municípios, já ofereciam
medicamentos para o tratamento
de hipertensão, diabetes,
colesterol e gripe, além de
anticoncepcionais. Todos eles
também são distribuídos
gratuitamente nas chamadas
“farmácias básicas” do Sistema
Único de Saúde para quem se
consulta pelo SUS.”Esta medida
terá, com certeza, um gigantesco
impacto do ponto de vista do
acesso para muitas famílias
brasileiras a esses
medicamentos, que, lembro,
continuam a ser distribuídos
para o conjunto da população
brasileira sem condições
financeiras de adquiri-los. Esta
estratégia em nada impacta a
distribuição gratuita na rede
SUS”, acrescentou o
ministro.Para ter acesso aos
medicamentos e produtos
oferecidos nas unidades
conveniadas ao programa é
necessário que o usuário
apresente CPF, documento com
foto e receita
médica.EXPANSÃO – O
investimento do Ministério da
Saúde na ampliação da lista de
medicamentos e produtos
oferecidos pelo Aqui Tem
Farmácia Popular chegam a R$
267 milhões. Os recursos já
estavam previstos no orçamento
de 2009 da Pasta. “O subsídio
garantido pelo governo permite
a redução do preço final do
produto pago pelo paciente.
Estamos cumprindo a meta de

assegurarmos à população
medicamentos essenciais,
indicados para o tratamento de
enfermidades prevalentes no
país e por um custo cada vez
menor aos usuários”, explica o
diretor de Assistência
Farmacêutica do Ministério da
Saúde, José Miguel do
Nascimento Júnior.Os novos
produtos para o elenco do Aqui
Tem Farmácia Popular foram
definidos a partir de
levantamentos sobre as doenças
com maior número de
prescrições na rede de saúde
(pública e privada), como asma e
rinite. Medicamentos para
osteoporose, Parkinson e
glaucoma, como também as
fraldas para incontinência
urinária, foram incluídos como
forma de ampliar o acesso ao
tratamento de problemas que
afetam principalmente os
idosos.A preocupação do
Ministério da Saúde com essa
parcela da sociedade está
diretamente relacionada ao
aumento do número de
brasileiros com mais de 60 anos
de idade. Entre 1999 e 2009, a
população idosa passou de 14,8
milhões para 21,7 milhões de
pessoas, como apontou a
Síntese de Indicadores Sociais do
IBGE, divulgada este ano. A
expectativa de vida neste
período cresceu 3,1 anos. Para
2009, a expectativa de vida
projetada para os brasileiros foi
de 73 anos de
idade.PREVALÊNCIA – A lista
de novos medicamentos
contempla o tratamento de
doenças que mais afetam os
brasileiros. A asma atinge entre
dez e 20% da população e, a
rinite alérgica, 25,7% das
crianças de seis a sete anos de
idade e 29,6% dos adolescentes
de 13 a 14 anos. Por serem
crônicas, essas doenças
diminuem a qualidade de vida e
o bom desempenho nas
atividades diárias, mas podem
ser controladas com
medicamentos. Os tratamentos
adequados diminuem as
internações decorrentes de
asma, por exemplo, que, somente
em 2009, chegaram a cerca de 200
mil no SUS.O glaucoma, a doença
de Parkinson e a osteoporose
são doenças que possuem maior
prevalência entre a população
idosa, que tendem a aumentar
com a maior expectativa de vida
no país. O mesmo
ocorre em relação às
incontinências urinária e fecal, o
que justifica a
distribuição das fraldas
geriátricas. Estima-se que a
doença de Parkinson afete de 100
a 200 pessoas a cada grupo de
100 mil habitantes, sendo
considerado muito importante o
tratamento no início da
enfermidade.FRALDAS – A
oferta de fraldas geriátricas nas
unidades do Aqui Tem Farmácia
Popular deve beneficiar, por mês,
cerca de 40 mil brasileiros. “Eles
agora vão se beneficiar do

programa. Chamo a atenção que
as fraldas passam a custar para
o paciente 0,71 centavos de real”,
observou o ministro
Temporão.Do total de recursos
que serão investidos na
ampliação do programa, R$ 38,8
milhões serão destinados ao
financiamento desse produto,
geralmente utilizado por pessoas
com idade a partir de 60 anos e
que sofrem de incontinência
urinária. A dificuldade de
controle urinário e de esfíncteres
atinge de 8% a 34% desta faixa
da população, dependendo da
avaliação médica. As causas da
incontinência urinária ou fecal
estão relacionadas a problemas
como obesidade, fumo,
infecções, uso de medicamentos
que atuam no sistema nervoso
central, cirurgia pélvica, entre
outros.Cada usuário do Aqui
Tem Farmácia Popular poderá
adquirir até 40 fraldas geriátricas
a cada dez dias. No caso do idoso
ser considerado incapaz, o
representante legal pode fazer a
retirada do produto. “Isso vai
trazer uma gigantesca economia
para essas famílias que hoje ficam
na dependência de utilizar seu
próprio orçamento ou,
eventualmente, até doações”,
acrescentou o
ministro.HISTÓRICO – Desde
2004, a população conta com
mais uma opção de acesso à
assistência farmacêutica por
meio das unidades próprias
(administradas pelo governo
federal) do Programa Farmácia
do Brasil. Atualmente, são 545
unidades que oferecem 108 itens
à população, incluindo
medicamentos e preservativos.
Cerca de 50 milhões de pessoas
já foram beneficiadas pelo
Farmácia Popular do Brasil com
mais de 290 milhões de
medicamentos. De 2004 até o ano
passado, o Ministério da Saúde
investiu quase R$ 400 milhões
nesta modalidade do
programa.Em 2006, o Farmácia
Popular foi estendido para a rede
privada de farmácias e drogarias
a partir de parceria entre o
governo federal e os
estabelecimentos privados por
meio da um “sistema de co-
pagamento” – a maior parte do
valor do medicamento é
financiada pelo Ministério da
Saúde e, o restante, pago pelo
cidadão. No Aqui Tem Farmácia
Popular, as drogarias comerciais
firmam convênio com o governo
federal para a oferta subsidiada
de medicamentos e produtos à
população.ECONOMIA – Desde
2006, esse sistema de co-
pagamento permitiu a
 oferta de aproximadamente 3,35
bilhões de
medicamentos por meio do Aqui
Tem Farmácia
Popular, o que representa uma
economia estimada de R$ 1
bilhão de
 reais no orçamento dos
usuários. O programa, desde que
foi criado, contabiliza cerca de 48
milhões de atendimentos.

Saúde amplia acesso a
medicamentos e produtos do Aqui

Tem Farmácia Popular
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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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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.

Colaboração de Pedro Francisco Martin – Santo André – SP

Para você viver melhor:

- Tome mais banhos gelados.
- Seja religioso.
- Cante no chuveiro.
- Não relaxe demais.
- Fique um pouco estressado.
- Consuma comida temperada.
- Beba água com minerais.

Curso rápido de Relações Humanas

- as 5 palavras mais importantes: Eu me orgulho de você.
- as 4 palavras mais importantes: Qual é sua opinião.
- as 3 palavras mais importantes: Tenha a bondade.
- as 2 palavras mais importantes: Muito obrigado.
- a palavra menos importante: Eu

Pensamentos

A chuva bate na pele do leopardo, mas não tira suas manchas.

Nem só de pão vive o homem, o homem vive também de créditos.
O amor olha de tal maneira que o cobre lhe parece ouro.

A repetição deixa suas marcas até nas pedras.
Quando a Lua não está cheia é que brilham as estrelas.

Miscelânea

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

27/28/29 de Novembro
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Encerrando o ano de 2010,
os portais turísticos
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br,
CamposdoJordão.com.br e
CamposdoJordao.tv.br
apresentam o seu 3º Especial
de Natal e Férias 2011.Nesta
edição, visitantes e
jordanenses encontrarão a
relação completa de eventos
e atrações para
comemorações de fim de
ano, bem como o que melhor
acontece no Verão das
Montanhas.Entre as atrações
já confirmadas para este ano
estão a Casa do Papai Noel,
Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos,

Circuito de Árvores de Natal,
Temporada Gastronômica de
Natal, que contemplará as
frutas vermelhas cultivadas na
cidade e região, além da
programação completa das
apresentações pela
cidade.Durante o Especial
você pode participar da
Promoção NATAL
ENCANTADO EM
CAMPOS DO JORDÃO,
que irá presentear o autor da
frase mais votada e mais
criativa com 1 Fim de
Semana com 1
acompanhante, incluso
hospedagem, almoços,
jantares, convite para Casa
do Papai Noel, combustível

e pedágio, na faixa.Já
confirmaram presença nesse
Especial: Safári Café, Central
de Pousadas, Pousada Via
Campos, Pousada Villa
Capivary, Restaurante La
Gália, Pousada Alto da Boa
Vista, Terrazza Hotel,
Mercearia Campos, Barito
Gourmet e Chris Park Hotel.
O Especial de Fim de Ano e
Verão 2011 ficará no ar até
dia 08 de março, um total de
118 dias de cobertura
completa, em notícias tanto
em texto quanto em vídeo,
permitindo as pessoas
vivenciarem um pouco mais
esse cenário que tanto atrai
olhares e visitantes.

Vem aí o 3º Especial de
Natal e Férias

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

Leia & Anuncie:

A Gazeta dos Municípios
3672 - 2257
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Programação  04 dezembro
– sábado  20h00 – Abertura
da Exposição Fatos & Atos
- Reconstrução da Cidade
Local: Praça da Matriz
20h30 – Espetáculo Teatral
“Um Natal diferente” –
Grupo Artifício Teatral Local:
Espaço Cultural “Elias José
Abdalla” 05 dezembro –
domingo 20h00 – Banda Big
Band - Instrumental Local:
Praça da Matriz 08 dezembro
– quarta-feira – Dia da
Padroeira Nossa Senhora da
Conceição 06h00 – Repique
dos Sinos 10h00 – Missa
Solene Nossa Senhora da
Conceição 15h00 – Ofício
da Imaculada 18h00 –
Procissão com a Imagem da
Padroeira 19h00 – Missa de
encerramento da Festa
Local: Igreja Matriz Nossa
Senhora da Conceição 11
dezembro – sábado 16h00 –
Mostra Audiovisual Paulista-
SESC Taubaté Programa
Infantil: Lagartixa – 4´ -
videoclipe de animação de
música da banda Pequeno
Cidadão Além do Olhar – 3´
- curta de animação feito em
oficina Visitantes – 3´ - curta
de animação Eletrogato – 4´
- curta de animação feito em
oficina Zumbido – 3´ - curta
de animação feito em oficina
Escola de Cachorros – 11´ -
episódio da série de
animação para televisão
Peixonautas – 11´ - episódio
da série de animação para
televisão A Bailarina e O
Bonde – 10´ - curta de
animação Local: Espaço
Cultural “Elias José Abdalla”
20h00 – Abertura da
Exposição de Presépios com
a apresentação do Coral
Acordavocal Medicina da
USP Local: Espaço Cultural
do Parque Lavapés 12
dezembro – domingo 16h00
– Mostra Audiovisual

Paulista- SESC Taubaté
Programa Infantil: Escola para
Cachorros 11´– episódio 2
da série de animação para
televisão Sossega Leão –
Curta de animação feito em
oficina Cadê o Bauruzinho –
Curta de animação feito em
oficina Dayane e Zé Firo –
Curta de animação Nina –
Curta de animação A Garrafa
do Diabo - curta de ficção
infantil Ernesto no País do
Futebol – curta de ficção
infantil Local: Espaço Cultural
“Elias José Abdalla” 20h00 –
Concerto Ricardo Simões e
Pequena Orquestra Local:
Espaço Cultural “Elias
Jose´Abdalla” 18 dezembro
– sábado 16h00 – Mostra
Audiovisual Paulista- SESC
Taubaté Programa Família:
Não, João 12´ - Curta
documentário com temática
infantil e divertida O Divino,
De repente 7´ - Curta
documentário com animação
e temática divertida O
Imaginante quarto da vovó
16´ - Curta com temática
infantil A Fabula das três avós
15´ - Curta com temática
infantil Timing 8  ́- Curta com
Caco Ciocler de
classificação indicativa livre O
cozinheiroNegro 15´ - Curta
com temática infantil   Ernesto
no País do Futebol 14´ -
Curta com temática infantil
Local: Espaço Cultural “Elias
José Abdalla” 20h00 –
Cantata de Natal “Rei
deAmor” - Coral da Igreja
Metodista de Cunha e
Taubaté Local: Espaço
Cultural “Elias José Abdalla”
21h30 – Apresentação
especial do Projeto “Violas
na Praça” Local: Praça da
Matriz 19 dezembro –
domingo 10h00 –
Distribuição de brinquedos
Local: Ginásio de Esportes
13h00 – Brincadeiras na

praça e distribuição de doces
e balas Atividades extras
Anjos no Meio da Praça –
10´ - Curta de animação
16h00 – Mostra Audiovisual
Paulista- SESC Taubaté
Programa Família: Dylan
Sings Bowie – 4´ - Clipe de
animação da banda
paulistana Jumbo Elektro
Avós – 11´ - Curta com
temática infantil Celebridades
Anônimas – 20´ - Curta
documentário sobre
dubladoresDe Velha Basta
Eu - 8´ - Curta leve e
divertido com a temática da
terceira idade Guerra de
Arturo - 19´ - Curta divertido
com temática fantasiosa
Local: Espaço Cultural “Elias
José Abdalla” 20h00 –
Banda Regimental de Música
do Comando de
Policiamento do Interior I
Local: Praça da Matriz 24
dezembro – sexta-feira
21h00 – Missa do Galo
Local: Igreja Nossa Senhora
da Conceição Após a Missa,
apresentação do Grupo Folia
de Reis “Magos do Oriente”,
no Presépio Local: Praça da
Matriz 31 dezembro – sexta-
feira – Reveillon 2010/2011
22h00 – Show da Virada
com aBanda Multishow
00h00 – Show Pirotécnico
para a chegada de 2011
Local: Praça da Matriz06
janeiro – quinta-feira – Dia
de Reis 20h00 –
Apresentação do Grupo
Folia de Reis”Magos do
Oriente” Local: Praça da
Matriz OBS: Para as
apresentações que
acontecerão no Espaço
Cultural “Elias José Abdalla”,
à noite, solicita-se 1Kg de
alimento não perecível.
Realização: Prefeitura
Municipal de Cunha
Secretaria de Turismo e
Cultura.

Natal luz

da estância climática de Cunha
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Para o investimento na
região, a Universidade
precisa de uma área de
200 mil m2. O prefeito
Antonio Carlos já
apontou duas áreas que
poderiam receber o
Parque. O crescimento
que Caraguatatuba vem
apresentando nos últimos
tempos deve se manter
pelos próximos anos,
com mais inovações que
chegam à cidade. Depois
de grandes redes
comerciais que se
instalaram na região
central, o inicio da
construção do primeiro
Shopping Center de
grande porte do Litoral
Norte e a previsão de
operação da Base de Gás
da Petrobras já no
primeiro trimestre de
2011, a nova da vez é que
a cidade também poderá
abrigar o primeiro Parque
Tecnológico do litoral. A
implantação seria uma
realização da Pontifícia
Universidade Católica
(PUC), em parceria com
o Governo Estadual e a
Prefeitura de
Caraguatatuba.Segundo o
prefeito Antonio Carlos
da Silva (PSDB), o vice-
reitor da PUC esteve no
início da semana em
Caraguatatuba para uma
reunião que tratou do
assunto. Além dele, outros
dois diretores da
instituição estiveram no
encontro. Conforme

explicou Silva, o objetivo
é construir em breve o
Centro, que promoverá
um grande avanço para
toda a região, com mais
investimentos, pesquisas
e trabalhos que gerarão o
d e s e n v o l v i m e n t o
organizado dos
m u n i c í p i o s . A n t o n i o
Carlos da Silva ainda
destaca que um ponto
interessante é que as
organizações estão
reconhecendo esse
potencial de Caraguá, que
procuram meios de
investir. Nesse caso, por
exemplo, a iniciativa
partiu da própria
universidade. Um dos
meios de parceria que a
entidade necessita é a área
adequada para abrigar o
Parque. “Eles pediram
uma área de no mínimo
200 mil m2 para a
instalação. Nós já
a p r e s e n t a m o s
duas opções”, destacou.
O prefeito afirma
 que as áreas que a
prefeitura sugeriu
para os representes da
PUC estão localizados
 na Zona Sul da cidade.
Um deles fica nas
imediações da Fazenda
Serramar, que é onde está
grande parte das áreas
planas que ainda restam à
Caraguatatuba. Silva
acredita que a iniciativa
ocorrerá por conta da
necessidade que será
aberta de

desenvolvimento. Ele
adianta que no projeto,
estará incluída a
capacitação de mão de
obra, uma incubadora de
negócios, entre outras
atividades que somarão
com as necessidades
locais. A PUC já mantém
espaço como este em
outras regiões do país,
apontando ser um local
que permite ao
conhecimento acadêmico
e setor produtivo
andarem juntos. Aliás,
estas são as diretrizes dos
Parques Tecnológicos,
que objetivam muito mais
do que apenas a estrutura
física. O principal
enfoque é na
aproximação das
empresas com a
c o m u n i d a d e
científica.Com as áreas
em vista, os
representantes da
Pontifícia ficaram de
realizar novas reuniões
para discutirem a
implantação do Parque.
Haverá também uma
reunião com ao
 Governo Estadual e com
o proprietário da
 Fazenda Serramar, onde
está localizada umas das
áreas sob análise.
 O prefeito de
Caraguatatuba acredita
que esse processo será
rápido e que em pouco
tempo o município terá o
Parque Tecnológico.
(R.H)

Em Caraguá Município
deve abrigar primeiro

Parque Tecnológico da
região em área de 200

mil m2

Para celebrar o Dia
Internacional de
Conscientização de
Combate ao Câncer,
lembrado no dia 27 de
novembro, a Associação
de Combate ao Câncer de
Caraguatatuba realiza na
próxima semana três
palestras com
profissionais nas áreas de
psicologia, assistência
social e odontologia. Eles
abordarão as maneiras de

prevenir a doença.O
evento tem parceria com
o Governo Municipal e é
aberto ao público. Confira
a programação e
participe.Dia 22/11/2010,
às 19hPalestrante:
Andressa Junqueira
( p s i c ó l o g a ) L o c a l :
Paróquia Santa Terezinha
(Martin de Sá)Dia 23/11/
2010, às
9h30Palestrantes: Olga
Araújo (assistente social)

e Edivirgem Cristina
(psicóloga)Local: Centro
de Referência da Melhor
Idade (Jardim
Jaqueira)Dia 24/11/2010,
às 19hPalestrantes:
Maria Aparecida de
 Assis (dentista),
Maria Fernanda
(psicóloga) e Rita
deCássia Maldanis
Fernandes (assistente
social)Local: Instituto
Federal (Indaiá)

Associação de Combate ao Câncer
promove palestras

27/28/29 de Novembro
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