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Campos do Jordão abre
suas portas para receber
uma seleção de artistas
que se apresentarão entre
os dias 08 e 11 de
dezembro no 1º Campos
Jazz Fest. A primeira
edição do evento terá
apresentações gratuitas na
Concha Acústica da Praça
do Capivari, numa
combinação perfeita em
jazz, blues, r&b, dixieland
e soul em diversas
intervenções urbanas e
apresentações especiais.
Confira a programação
abaixoEntre os nomes que
passarão pela cidade estão
Big Band da Orquestra
Jazz Sinfônica do Estado
de São Paulo (SP), 
Taylor McFerrin (EUA),
Donny Nichilo (EUA),
Sara ð (ESP), Blues
Etílico (RJ), Kenny
Brown (EUA), Izzy
Gordon (SP),  Bocato
(SP), além de Big Time
Orchestra (PR), Igor
Prado (SP), Orleans
Street Jazz Band (SP),

Vasco Fae (SP) e Caviars
Blues Band (SP).O evento
será um atrativo para as
pessoas subirem a serra
numa época em que
Campos do Jordão está
convidativa, num clima
realmente especial e
tornando-se o cenário
ideal para curtir música
de alta qualidade. Que
ainda levará a genialidade
do jazz a bairros menos
privilegiados da cidade,
bem como promover a
cultura do jazz, tendo
como atração Orleans
Street Band, aonde os
músicos de rua estarão
presentes pela cidade e
não somente no centro
turístico.Tendo como
curadores musicais
Herbert Lucas e
Archimedes Monea.
Lucas produz e é
responsável pela direção
artística do Bourbon
Street Music Club (São
Paulo). E tendo
participado de eventos
semelhantes ao que será

trazido a Campos do
Jordão, como Free Jazz,
Tim Festival, Rock in Rio,
Nescafé in Blues, Búzios
Jazz & Blues, Guarujazz,
Ilhabela Jazz Fest, Rio das
Ostras, Bourbon Street
Fest, Bourbon Fest Paraty
e Paraty Latino.
Recentemente, como
produtor trabalhou nas
turnês com Amy
Winehouse no Summer
Soul e com Ziggy Marley
e Shakira no Pop Music
Festival. Já Monea
realizou trabalhos no
Bourbon Fest Paraty,
Light Jazz & Blues, Club
Jazz in Bossa, Macaé
Fest, entre
outros.Campos do Jordão
foi a escolha feita a dedo
pelos organizadores pela
sua tradição de receber
grandes eventos
relacionado à música
como o Festival
Internacional de Inverno,
que há mais de 40 anos
tem como seu cenário
principal a cidade.

Campos Jazz Fest
começa nesta 5ª feira

Fechando a programação
2011 do projeto Cinema
de volta a Campos do
Jordão, o Cineclube
Araucária traz ao Espaço
Cultural Dr. Além  mais
cinco sessões nos dias
09,10,16,17 e 18 de
dezembro. Abrindo
agenda do mês de
dezembro, na sexta feira
(09/12), às 19h 30, será
exibida “Lua de Papel”
(EUA - 1973), com
direção de Peter
B o d g d a n o v i c h .
Ambientado em 1936, a
pequena Addie Loggins
acaba de ficar órfã e aos
cuidados de seu suposto
pai, o vendedor de bíblia
Moses Pray. Porém na
verdade o vendedor não
passa de um vigarista, que
se surpreende com a
precocidade da pequena
garota de 9 anos, que se
une a ele para aplicar os
golpes, inclusive
sabotando o seu romance
com a Trixie Delight, que
é uma aproveitadora. Após
alguns golpes pretendem
aplicar o seu maior,
roubar a mercadoria e
revender ao próprio dono,
um contrabandista de
bebidas, mas sem saber
que ele é irmão do
xerife.”Lua de Papel” traz

no elenco Ryan O’Neal,
Tatum O’Neal, Madeline
Kahn e John Hillerman
com duração de 102
minutos e classificação
etária 14 anos.No sábado,
a noite de cinema
nacional traz, a partir das
19h 30, o sucesso “2
Filhos de Francisco”
(Brasil - 2005), que conta
a história de Seu
Francisco Camargo que
alimentava o sonho que 2
de seus nove filhos torna-
se cantores de música
caipira. Agricultor no
interior de Goiás, ele deu
ao mais velho Mirosmar
um acordeom e para
Emival um violão, que os
acompanhavam nas
apresentações pelas
cidades próximas. Com a
perda da propriedade
mudam para a cidade
grande, onde os dois
meninos se apresentam na
rodoviária, quando
conhece Miranda, um
empresário de duplas
caipiras que leva os
meninos para se
apresentarem pelas
cidades próximas. Após a
morte de Emival,
Mirosmar pretende
abandonar a carreira.
Agora morando na capital
goiana, Mirosmar se

apresenta com nome de
Zezé di Camargo, mas não
consegue fazer sucesso,
apenas como compositor
tendo algumas duplas
gravando suas canções,
mas com a chegada do seu
irmão Welson, que se
torna a segunda voz do
dueto com codinome
Luciano que chega as
paradas de sucesso com
“É o Amor”.”2 Filhos de
Francisco” traz no elenco
Marcio Kieling, Thiago
Mendonça, Dira Paes,
Ângelo Antônio, Lima
Duarte, Paloma Duarte,
Natália Lage, Jackson
Antunes, sob direção de
Breno Silveira, com
duração de 132 minutos e
classificação etária
Livre.Cinema de volta a
Campos do Jordão é uma
realização do Cineclube
Araucária com apoio da
Secretaria Municipal de
Cultura. Os ingressos são
gratuitos e podem ser
retirados na bilheteria do
Espaço Cultural Dr. Além,
no dia  de cada exibição a
partir das 14h. –
Informações pelo
telefone (12) 3664-
3524.Espaço Cultural Dr.
Além fica na Av. Dr.
Januário Miráglia, 1582 
- Abernéssia

Dezembro terá cinema
no Espaço Cultural

Com a proximidade de
fim de Ano, o Grupo
Cozinha da Montanha
mais uma vez segue a sua
tradição e promove até o
dia 06 de janeiro de 2012,
a Temporada
Gastronômica de Natal e
a VIII Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos. Pelo
quinto ano consecutivo, o
festival gastronômico
contemplará as frutas
vermelhas (amora,
framboesas e mirtilo) e as
castanhas portuguesas,
ambas produzidas na
região da
Mantiqueira.Nos 49 dias
d a  T e m p o r a d a
Gastronômica, os
visitantes poderão fazer
um roteiro de delícias por
21 restaurantes
associados que estarão
trazendo receitas inéditas
e inovadoras que vão
desde entradas, pratos
principais e sobremesas
com esses ingredientes
que dão um sabor ainda
mais especial às
iguarias.Entre os pratos
que podem ser saboreados
estão Terrine de peito de
peru com castanha
portuguesa e velouté de
frutas vermelhas
(Charpentier), Stinco de
javali assado com farofa
de castanha portuguesa
(La Gália), Mousse de
frutas vermelhas com
calda de castanha
portuguesa, em taça de
batata doce (Matterhorn),
Perna de cabrito com
talharini ao molho de

frutas vermelhas (Spazio
di Paolo), Kastanie
strudel – strudel de
castanha portuguesa
(Baden Baden) e
Blueberry Noel’s Cup
Cake (Bia Kafee
Confeitaria).A Cozinha da
Montanha ainda traz uma
deliciosa promoção, os
clientes que saborearem
um dos pratos da
Temporada Gastronômica
da Primavera,
acompanhado das
cervejas da Baden Baden
e pagando com seu cartão
patrocinador da
T e m p o r a d a
Gastronômica, ganhará
um brinde gourmet.
Segundo No local o
público poderá conferir
pelo oitavo ano, as
decorações temáticas que
os restaurantes
participantes preparam
para apresentarem seus
cardápios para as Ceias de
Natal e Reveillon 2012
num clima bem natalino,
entre bolas, guirlandas,
guardanapos, pratos,
taças, castiçais, talheres e
papais Noel. As reservas
para as Ceias podem
serem feitas no próprio
restaurante.VIII Mostra de
Mesas e Cardápios
Natalinos ficará aberta até
06 de janeiro das 13h às
19h (segunda a quinta-
feira); das 13 as 22hs
(sextas-feiras); das 10h às
22h (sábado) e das 10h às
19h (domingo), com
entrada franca.Outras
informações pelos

telefones (12) 3662-
6088 e 9751-7884 ou
p e l o
site www.cozinhadamontanha.com.br.
Localizada próxima a
estação de Emílio Ribas,
a casa de 200 metros
quadrados ganha uma
decoração totalmente
especial que encanta
adultos e crianças, que
poderão percorrer seus
cômodos conferindo esse
espaço que une realidades
e sonhos. Nos finais de
semana o Bom Velhinho
recebe os visitantes e
ainda lê as cartinhas feitas
pelas crianças no local,
com o acompanhamento
de monitores, enquanto
os pais aproveitam para
saborear um chocolate
quente ou conferir
souvenirs, no local. A
Casa do Papai Noel é uma
realização do casal
Paulinho e Lucinéia,
proprietários do
Restaurante La Gália,
com apoio de
decoradores, paisagistas,
casa de  decoração da
cidade. Aberto de 15 a 06
de janeiro, , das 13h às
19h (quintas-feiras); das
13h  às 22h (sextas-
feiras); das 10h às 22h
(sábados) e das  10h às
19h (domingos). Os
ingressos custam R$
8,00/ pessoa – com parte
da renda revertida à
unidade da APAE de
Campos do Jordão.
Informações pelos
telefones (12) 7811-
7547/ 9745-9248.

Cozinha da Montanha
apresenta seu Natal 2011

Como atração para o fim
do ano, a Orquestra
Filarmônica de Campos
do Jordão -Campos
Filarmônica fará duas
apresentações, trazendo o
seu repertório preparado
para essa data à Praça do
Capivari e ao Espaço
Cultural Dr. Além. O
primeiro recital do
“Concerto de Natal”
acontece no sábado (17/
12), a partir das 14h 30,
na Concha Acústica da
Praça do Capivari, onde a
orquestra, formada por 25
músicos será regido pela
maestrina e fundadora da
orquestra, Renata Cristina
da Silva apresenta um
repertório com
composições clássicas e
populares que irá agradar
a plateia.Durante a
apresentação, o grupo terá
a participação da
violonista brasileira e
estudante na University of

Southern Mississipi
(EUA) para apresentação
de Hungarian Rhapsody
(D. Popper), enquanto a
orquestra além das
canções natalinas, traz
temas como
 Piratas do Caribe, Lago
dos Cisnes,
Fantasma da Ópera. A
entrada é franca e
classificação etária
livre.Fundada em outubro
de 2010, a Orquestra
Filarmônica de Campos
do Jordão busca oferecer
aos musicistas
existentes de
 Campos do Jordão a
oportunidade de
aperfeiçoamento e a sua
preparação profissional,
ao mesmo tempo, dando
continuidade aos estudos
oferecidos em projetos
sociais na cidade aos
jovens músicos da cidade,
a fim de proporcionar o
desenvolvimento de sua

arte e sendo um acesso
para chegar aos eventos de
música clássica, inclusive
o que ocorre na cidade
que é considerado o
maior na América Latina,
o Festival Internacional
de Inverno.Desde a sua
criação, a Orquestra se
apresentou em Campos do
Jordão e São Paulo, tendo
o seu concerto inaugural
em dezembro de 2010, no
Auditório Padre Vita e
fazendo concertos em
eventos que vêm
ocorrendo na cidade.E
fechando a programação
do feriado, a Campos
Filarmônica faz
apresentação no Espaço
Cultural Dr. Além no
domingo (21/12), às 20h,
com ingressos a R$ 10,00 
+ 1 brinquedo a ser doado
às crianças
carentes. Informações
pelo telefone (12) 8142-
2009.

Campos Filarmônica faz
seu Concerto de Natal

Mais de duas mil pessoas
participaram na última
segunda-feira, 5 de
dezembro, da grande festa
de comemoração dos 366
anos de Taubaté, realizada
no SEDES – Sistema
Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social.Durante todo o dia,
uma extensa programação
foi desenvolvida para
marcar a data que, neste
ano, pela primeira vez, foi
feriado municipal –
também denominado Dia
do Taubateano, por
iniciativa de projeto do
prefeito Roberto Peixoto,
aprovado pela Câmara de
Ve r e a d o r e s . P e i x o t o
acompanhou toda a
programação da festa e

em seus
p r o n u n c i a m e n t o s
destacou a importância da
data para a população. “O
Dia do Taubateano foi
criado justamente para
fortalecer as raízes
históricas e culturais de
nossa cidade”,
a f i r m o u . P e i x o t o
 lembrou que
Taubaté passa por “um
ótimo período”,
 tendo sido classificada
como a 9ª cidade
mais desenvolvida do
Brasil, de acordo com
tradicional pesquisa da
Federação das Indústrias
do Estado do Rio de
Janeiro – Firjan.As
comemorações de
aniversário de Taubaté

começaram às 8h30, com
missa celebrada pelo
Padre Marlon. Na
sequência houve a
abertura oficial com
participação da Famuta e
da Bamuq e a soltura de
milhares de
balões.Também houve a
apresentação da
Orquestra Sinfônica
Jovem de Taubaté – OSITA
e, à tarde, show com
Derico e Chico Oliveira
com a banda
Metalmanera. Na área
externa, diversos stands
de projetos da Prefeitura
de Taubaté puderam ser
visitados pela população,
que também contou com
atividades de recreação e
lazer.

Festa de 366 anos de
Taubaté leva mais de
duas mil pessoas ao

SEDES
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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: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
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
Culinária

Macarrão tipo gravatinha com berinjela e manjericão
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão tipo gravatinha
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de azeite de oliva
1 berinjela média cortada em cubos
1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de chá de água
½ xícara de chá de manjericão picado
Sal e pimenta do reino a gosto
150 gramas de lombo canadense cortado em cubos
Modo de preparar:
Prepare o macarrão conforme instruções da embalagem. Enquanto isso, em uma panela,
doure o alho no azeite quente. Junte a berinjela e refogue por 1 minuto. Adicione o
molho de tomate, a água e o manjericão. Tempere com sal e a pimenta e cozinhe por 5
minutos ou até encorpar levemente. Retire do fogo e misture o lombo. Escorra o
macarrão, passe para uma travessa, regue com o molho quente e sirva em seguida.

Curiosidades

O gargarejo

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma
diminuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O
objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos
agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é
conhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”,
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as
plantas voltam à sua posição normal.

Vinagre de maçã

A maravilhosa medicina popular vem se formando desde os tempos primitivos. Ela
adapta as condições do ambiente de vida, antiguíssimas leis da fisiologia e bioquímica
humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou duas
porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para manter
sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jovem.

Segundo os historiadores, a origem do cartão de visitas vem da China, onde a milhares
de anos, aquele que pretendia casar enviava à mulher escolhida um grande cartão, no
qual mandava escrever seu nome e o de seus antepassados. Se o pedido era aceito, ela
lhe enviava outro cartão semelhante.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

 Humor
Fenômeno capilar

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do
Fenômeno! Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você
bater um bolão com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais,
você ganhará um corte igual ao do jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade,
por um preço super especial: R$ 5,00 por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa
na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dele respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Ouviu-se um homem dizendo para um amigo:
- Estou metido numa grande disputa de custódia... Minha mulher não me quer mais e a
minha mãe não me aceita de volta...

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30
anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre
eles. Triste, o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- Eu não gosto de crianças.
- Não tem problema, a gente evita! www.tremembeonline.com.br

As crianças do Lar Escola
Santa Verônica de Taubaté
foram as primeiras a
receber a visita do Papai
Noel do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista). O “bom
velhinho” distribui nesta
terça-feira, 06, os
brinquedos arrecadados
durante a campanha “Faça
uma criança sorrir neste
Natal”. A festa contou
com uma peça de teatro
da Companhia do Sol, em
parceria com o Sesc, que
encantaram as crianças
com as histórias natalinas.
Na contação, os atores
falaram dos elementos
presentes nas
comemorações natalinas
que recheiam a
imaginação infantil: O

pinheirinho, A estrela e O
mais simples presente.O
Senac também participou
do evento com lanches,
sucos, bolos e balas para
os pequenos. “A gente só
tem a agradecer. Quando
a gente consegue fazer
uma criança sorrir é muito
gratificante. O que vocês
trouxeram para essas
crianças foi muito
importante. Despertou
nelas a alegria de viver”,
disse a Irmã Elza Maria
Pianta - Diretora do Lar.
Ao todo, a ação solidária
vai beneficiar 610
crianças de 4 entidades da
região. Nesta quarta-
feira, será a vez dos alunos
da Creche Américo
Richieri de Campos do
Jordão. Na quinta-feira a

APAE de Ubatuba recebe
a visita do Papai Noel e
finalizando a
programação, as crianças
da Pastoral Imaculada
Conceição de Caçapava,
serão visitadas no dia
09.O Sincovat
agradece a todas as
pessoas que colaboraram
para o sucesso desta
campanha. As entregas
estão sendo registradas
pela equipe de TV do
sindicato e a reportagem
completa estará
disponível no site da
entidade. O Sincovat fica
localizado à Rua
Visconde do Rio Branco,
51, 6º andar, no centro de
Taubaté. Mais
informações pelo
telefone (12) 3632-6570.

Crianças do Lar Santa
Verônica recebem Papai

Noel do Sincovat


