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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.

O Litoral Norte do Estado
de São Paulo é antigo na
história da colonização
brasileira. Nas areias das
praias de Ubatuba,
Anchieta escreveu seus
Poemas à Virgem. O
Casarão do Porto, nesse
município, foi sede de
uma das primeiras
alfândegas do país. O
convento de Nossa
Senhora da Ajuda , no
bairro de São Francisco
em São Sebastião, cuja
construção teve início no
final do século 16, é
considerado o patrimônio
franciscano mais íntegro
em todo Estado de São
Paulo. O município-
arquipélago de Ilhabela
foi famoso pela opulência
de seus engenhos de cana
de açúcar.Porém, alguns
fatores foram decisivos
para a decadência
econômica dessa região
no período que se
estendeu da segunda
metade do século 19 até
meados do século
20.Primeiro a
interiorização do cultivo
da cana de açúcar para o
Vale do Paraíba e
posteriormente para
outras regiões paulistas.
Mas fundamentalmente, a
abertura do porto de
Santos com a
concomitante proibição
do Estado brasileiro de
m o v i m e n t a ç õ e s
expressivas nos portos de
São Sebastião e
Ubatuba.Mudança. Esse
quadro muda
radicalmente com a vinda
da Petrobrás para a região
no início da década de 60
do século passado, assim
como a construção da
rodovia BR-101, a Rio-
Santos, que incentivou o
turismo no litoral.Vê-se,
então, ao lado do
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico, ocorrer uma
grande especulação
imobiliária na região, a
expulsão de caiçara —o
caboclo do litoral— de
sua terra, a privatização
das praias, a
ocupação desordenada do
solo.Atualmente o Litoral
Norte paulista enfrenta
novo desafio com a
implantação de novas
instalações da Petrobrás,
não mais em São
Sebastião –onde está
situado o maior terminal
marítimo de derivados
líquidos de petróleo da
América Latina— mas
com a construção da

unidade de tratamento de
gás natural do Poço do
Mexilhão, em
C a r a g u a t a t u b a . N a s
diversas discussões
realizadas com a
sociedade civil da região,
técnicos e professores
universitários fizeram
projeções de que
Caraguatatuba terá sua
população dobrada a
partir da construção e
operação dessa base e o
município de São
Sebastião sofrerá um
aumento de 50%na sua
população fixa. Uma
coisa é verdade: difícil
encontrar casa ou
apartamento para comprar
ou alugar em qualquer
desses municípios onde
os preços dos imóveis
atingiram cifras tidas
como exorbitantes.A
duplicação da Rodovia
dos Tamoios, a SP-99, é
considerada por muitos
como irreversível para
atender à tão prometida
expansão do porto de São
Sebastião, à base de gás
de Caraguatatuba e ao
turismo desse
litoral.Interessante notar
que a possibilidade —
antes cogitada - da
construção de estrada de
ferro dando acesso ao
porto sebastianense que
evitaria a especulação
imobiliária ao longo de
seu trajeto, parece ter sido
esquecida.Legislação. A
legislação federal de
2001, pelo Estatuto da
Cidade, exige que as
legislações urbanas
estejam ajustadas às
exigências desse
instrumento legal. Uma
dessas exigências é o
zoneamento ambiental
dos municípios.Por sua
vez, a Secretaria Estadual
de Meio Ambiente de São
Paulo, prevê que a
expansão as atividades
econômicas e de
urbanização tenham
proteção ambiental e
ordenação territorial.
Para muitos, o
adensamento e a
verticalização são as
soluções para o problema
de moradia
no Litoral Norte.Claro
que o desafio é grande e
complexo, uma vez que
são poucas as áreas de
p o s s í v e l
ocupação na região
litorânea, sendo que ela se
dá de forma
diferente nos diversos
municípios desse

litoral.A famosa tragédia
de Caraguatatuba, em
1967, só superada em
número de vítimas fatais
pelo cataclismo
semelhante ocorrido na
Serra do Mar no estado do
Rio de Janeiro no mês de
janeiro, nos mostra a
fragilidade desse solo e a
precaução que se deve ter
na sua ocupação.Uma
coisa, porém é certa:
antes que se repita o
estouro da boiada, o vale
tudo imobiliário, Estado e
sociedade civil tem de
juntos refletir sobre o que
querem para o futuro da
região.Caso contrário a
História se repetirá: lucro
nas mãos de poucos e
muita devastação
ambiental com a perda de
vidas humanas para se
chorar sem qualquer
chance de
volta.Patrimônio. Afinal,
o Litoral Norte é uma
região privilegiada, já que
dos cinco patrimônios
ambientais de nossa
Constituição de 88 —
Zona Costeira; Serra do
Mar; Mata Atlântica;
Amazônia e Pantanal—
somente os dois últimos
não se inserem nessa
região.Há que se ter muito
carinho e cuidado com o
Litoral Norte. Priscila
Siqueira é jornalista no
Litoral Norte IMPACTO
A onda de crescimento
anterior expulsou o
caiçara de sua terra e
privatizou as praias do
Litoral Norte. HISTÓRIA
O Litoral Norte faz parte
da história do Brasil; em
Ubatuba, Anchieta
escreveu na areia seus
Poemas à
Virgem.EDUCAÇÃO
Texto sobre escola vira
debate na web O artigo do
professor Mauro Castilho
Gonçalves, sobre escola
em tempo integral, na
seção Debates de ontem,
gerou uma troca de ideias
entre os leitores de O
VALE na internet.
Professores defenderam
uma melhor remuneração
para a classe e pais,
p r e o c u p a d o s ,
questionaram a qualidade
da escola pública e a
prioridade que o Estado dá
à Educação.l”Já está
difícil encontrar uma casa
ou apartamento para
comprar ou alugar em São
Sebastião e
C a r a g u a t a t u b a ”
PRISCILA SIQUEIRA
JORNALISTA

O Litoral Norte exige
carinho e muito cuidado

No próximo dia 14 de
abril Caçapava vai
completar 156 anos e a
Câmara Municipal de
Caçapava vai realizar uma
sessão solene,
conforme prevê o
Regimento Interno. O
evento terá início às 20
horas e a oradora,
convidada pelo presidente

do Legislativo, vereador
Daniel da Farmácia (PSC)
será a Professora
Doutora Vera Lúcia
Batalha de Siqueira
Renda.Neste ano, o A
Professora Vera é
graduada em Letras pela
Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de
Taubaté e Doutora em

Letras, em Estudos
Comparados de
Literaturas de Língua
Portuguesa, pela
Universidade de São
Paulo (USP).
É membro da Academia
Caçapavense de Letras. A
Sessão é aberta ao público
e toda a população está
convidada.

Sessão Solene
comemora  156°

aniversário de Caçapava As tarifas de serviços
postais e telegráficos
foram reajustadas a partir
de 1º de março de 2011.
A última alteração no
valor das tarifas havia
ocorrido em 1º de
janeiro de 2010.
O primeiro porte da carta
não comercial
 (pessoa física) terá seu
valor corrigido
de R$ 0,70 para
R$ 0,75, com uma
variação de 7,1%.
Visando manter o acesso
da população de menor
poder aquisitivo aos

serviços postais, a ECT irá
manter inalterada a tarifa
da Carta Social, de R$
0,01.Já o primeiro porte
da carta comercial (pessoa
jurídica) terá o valor
reajustado de R$
 1,05 para R$ 1,10, com
uma variação de 4,8%.A
tarifa dos telegramas
nacionais será reajustada,
em média, em 4,7%. Em
relação aos serviços
internacionais, o valor das
cartas (documentos
prioritários e
econômicos) será
corrigido em torno de

6,0%, sendo o reajuste
médio dos telegramas
internacionais de 4,9%. O
reajuste não será aplicado
ao segmento de
encomendas.Os serviços
dos Correios são
reajustados anualmente,
com base na
recomposição dos custos
repassados à ECT durante
o período, como aumento
dos preços dos
combustíveis, contratos
de aluguel, transportes,
vigilância, limpeza,
salários dos empregados,
etc.

Em Caçapava  Correios
reajusta tarifas

Desde a última sexta
feira, a receita federal
liberou a consulta aos
lotes residuais das
declarações de Imposto
de Renda dos anos  de
2008 a 2010. O total de
restituições chegam a R$
100 milhões e cerca de
50 mil beneficiados. As
pessoas que tiveram  a
restituição detida na
malha fina neste período
podem consultar a
Receita por meio do site
da instituição ou pelo
R e c e i t a f o n e :
146.PrazoOs valores

foram corrigidos pela
Selic calculada para o
período em que a
restituição ficou na malha
fina. O prazo para que as
restituições sejma
creditadas será até o
próximo dia 15. O órgão
prevê devolver R$ 70,2
milhões para 34,5 mil
contribuintes no caso do
IR 2010; outro montante
de R$ 18,3 milhões para
9,7 mil contribuintes no
caso do IR 2009; e mais
R$ 11,4 milhões para 5,3
mil contribuintes por
conta do exercício de

2008. Orientação A
Receita recomenda aos
contribuintes que
procurem qualquer
agência do Banco do
Brasil ou liguem para a
Central de Atendimento
— 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais
localidades) 0800-729-
0088 (deficientes
auditivos), caso aconteca
algum problema em
relação ao depósito dos
valores e prefira solicitar
o crédito na conta
corrente ou poupança de
sua preferência.

Receita libera consulta
aos lotes de restituição

do IR valores serão
creditados no
próximo dia 15

Ninguém acertou as dezenas
da mega sena e o valor do
prêmio fica acumulado em
R$ 32 milhões.Neste
concurso nº  1273, os 118

apostadores que acertaram a
quina levam um prêmio de R$
24.927,21 e os
 8.910 apostadores que
acertaram a quadra embolsam

R$ 471,60. Este sorteio
ocorreu em
Pindamonhangaba. O próximo
concurso acontece na quarta-
feira (13).

Ninguém acerta a mega
sena e prêmio acumula

em R$ 32 milhões
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Campos do Jordão volta a
ser palco, pelo segundo
ano, da 34ª Aviestur –
Feira de Turismo do
Estado de São Paulo, que
acontecerá nos dias 15 e
16/04, no  Campos do
Jordão Convention
Center. A Feira visa ser
um ponto de encontro do
setor turístico,
apresentando as
novidades e informações
de mercado, sendo um
facilitador das novidades
do Brasil e exterior, além
de proporcionar a troca
de experiências e um bom
relacionamento entre
parceiros e fornecedores,
oferecendo um ambiente
neutro e seguro para
discutir as necessidades
comerciais das agências
de viagens.A partir da 34ª
edição, a Aviestur ganha o
apoio da Abrav-SP,
Abracorp e Sindetur, o
que aumenta ainda mais a
representatividade do
evento dentro do estado
de São Paulo, oferecendo
não somente aos agentes
de viagens do interior do
Estado, o aumento de

oportunidades de
negócios e interação dos
fornecedores, tanto da
capital como do interior.
Neste ano são esperados
cerca de 4 mil
profissionais de turismo,
entre agentes de viagens
do interior de São Paulo,
capital paulista, além do
Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Paraná. A
Associação das Agências
de Viagens do Interior do
Estado de São Paulo 
(Aviesp), hoje, congrega
300 agências,de
viagens.”O Estado de São
Paulo é marcado pela
crescente movimentação
das viagens de negócios,
eventos e incentivos,
portanto, nada mais
natural. A iniciativa
também consagra a força
da união representada
pelo apoio das quatro
entidades representativas
do segmento: Sindetur-
SP, Abav-SP, Aviesp e
Abracorp”, menciona
Faustino Pereira,
presidente da
Abracorp.Entre os
destaques da

programação está o
Seminário do Consulado
dos Estados Unidos que
irá apresentar Orlando,
Universal – Orlando,
Tampa/St. Petersburg, Sea
World e os vistos, no
sábado (16/04), das 9h 30
âs 12h, no Hotel Serra da
Estrela.Os participantes
da 34ª Aviestur ainda irão
eleger o TOP na Aviestur
que irá concorrer a um
carro zero km, que a
Aviesp irá entregar na
festa de encerramento do
evento. A eleição busca
valorizar e reconhecer as
empresas do turismo
brasileiro, elencando
fornecedores e agentes
de viagens a fim de criar
critérios de mercado das
agências de viagens. Os
expositores do evento
também ganharão
premiação através de
medalhas nas categorias
Material promocional,
Condições comerciais,
Decoração e
Atendimento.Informações
e inscrições pelo site
w w w. a v i e s p . o rg . b r /
aviestur-2011

Aviestur volta a Campos
do Jordão no dia 15 de

Abril

A Prefeitura de Taubaté
abre oficialmente na
próxima terça-feira, 12 de
abril, às 9 horas, no Sítio
do Picapau Amarelo, a
59a Semana Monteiro
Lobato. Neste ano, a
semana se estenderá até o
dia 18 de abril, com uma
extensa programação, que
inclui apresentações
musicais e teatrais,
oficinas e exposições.A
abertura oficial, na terça-
feira, contará com
apresentação do Coral da
Fêgo Camargo, seguida do
Clube do Choro Valdir
Azevedo.As atividades da
semana serão realizadas
no próprio Sítio do
Picapau Amarelo, no
Parque Municipal Vale do
Itaim, no Parque
Monteiro Lobato e no
Horto Municipal Renato
Corrêa Pena. A 59a
Semana Monteiro Lobato
é organizada pela
Secretaria de Turismo e
Cultura (Setuc) da
Prefeitura de Taubaté.
Veja a programação no
Site do DT:
www.diariotaubate.com.br
Programação: 59a
Semana Monteiro Lobato
SÍTIO DO PICAPAU

AMARELO 12 de abril
(3a feira) 9 horas:
Abertura oficial, com
Coral da Fêgo Camargo,
com execução do Hino
Nacional – Regência
professora Sheila
Previatto 10h às 12h:
Clube do Choro Valdir
Azevedo 12h às 13h:
Hora do Conto, com Tânia
Simões 14h às 16h: Show
com Rose Star Oficinas
9h às 13h: Fantoches do
Sítio, com Cia. Bola de
Meia Cartela Mágica,
com Philaderpho 13h às
17h: Dr. Caramujo, com
Cia. Truões Fantoche
Legal, com Tia Pri 13 de
abril (4a feira) Às 9h30 e
às 15h: Coral Infantil 12h
às 13h: Hora do Conto,
com Ciça 15h: Coral
Infantil Oficinas 9h às
13h: Jogo da Velha, com
Molinha Dedoche
Reinações de Narizinho
13h às 17h: Dona Aranha,
com Cia do Sol Fantoche,
com Xuxu Produções 14
de abril (5a feira) Às
9h30 e às 15h: Ballet
Infantil 10h30: Coral
Conviver 12 às 13h: Hora
do Conto, com Fernanda
Silva Oficinas 9h às 13h:
Brinquedos do Reino –

Reciclagem, com
Balakko Bacco Príncipe
Encantado, com Cia. Psiu
13h às 17h: Fantoches do
Sítio, com Cia Bola de
Meia Cometa Maluco,
com Philaderpho 15 de
abril (6a feira) 9h30 às
11h30: Premiação do 20o
Concurso de Trovas
Lobateanas e 6o
Concurso de Caricaturas
de Monteiro Lobato 12h
às 14h: Hora
do Conto, com Ciça 15h:
Dueto Sax e Teclado, com
Marcelo Seleguim e
Aguinaldo Salinas
Oficinas 9h e
às 13h: Fantoche
 Legal, com Tia Pri
Instrumentos Musicais,
com Cia Truões 13h às
17h: Jogo da Velha, com
Molinha Dedoche
Reinações de Narizinho,
com Cia Evolução 16 de
abril (sábado) Palco Às
9h30, 10h30, 11h, 14h,
14h30, 15h e 15h30,
Teatro de Fantoches com
Cia Psiu 12h às 13h:
Projeto Educando e
Cantando13h às 14h:
Mágico Henry 14 às 16h:
Dupla Cíntia e Vanessa
14h às 16h: Maculelê 16
às 17h: Apresentação da

Famuta Oficinas 9h às
13h: Dedoche Reinações
de Narizinho, com Cia
Evolução Fantoche do
Sítio, com Cia Bola de
Meia Dobradura do Sapo
Major, com Cia do Sol
Brinquedos do Reino,
com Balakko Bacco13h
às 17h: Dr. Caramujo,
com Cia Psiu Fantoche,
com Xuxu Produções
Fantoche Legal, com Tia
Pri Jogo da Velha, com
Molinha 17 de abril
(domingo) Palco Às
9h30, 10h, 10h30, 11h,
14h30, 15h, 15h30 e 16h:
Teatro de Fantoches, com
Cia Psiu 10h às 12h:
rodinha de Viola, com
Douglas e Vinicius,
Gabielzinho, Cíntia e
Vanessa 12h30 às 13h30:
Mágico Charles Robert
14h às 15h:
Taubatchellos, professor
Clodoaldo Leite Júnior
14h às16h: Capoeira
Lazarini 15h às 17h:
Conjunto Violas e
Violões Itaboaté Oficinas
9h às 13h: Fantoches do
Sítio, com Cia Bola de
Meia Fantoche, com Cia
do Sol Brinquedos do
Reino, com Balakko
B a c c o D e d o c h e
Reinações de Nrizinho,
com Cia Evolução 13h às
17h: Dona Carochinha,
com Cia Psiu
Cartela Mágica, com
Philaderpho Boneca da
Emília, com Cia
 Truões Jogo da Velha,
com Molinha 18
de abril (2a feira) Palco
Às 9h30, 10h, 10h30, 11h,
14h30, 15h, 15h30 e 16h:
Teatro de Fantoches com
Cia Psiu 12h: Hora do
Conto, com Cátia
Bercano 13h: Hora do
Conto, com Tânia Simões
Oficinas 9h às 13h:

Fantoche, com Xuxu
Poduções Fantoches do
Sítio, com Cia Bola de
Meia 14h às 17h:
Pequeno Polegar, com
Cia do Sol Brinquedos do
Reino, com Balakko
Bacco Atrações e
exposições durante a
semana - Das 10h às 13h
e das 14h às 17h: teatro
infantil com a Turma do
Sítio Labirinto do
Minotauro com a Cia do
Sol Produções-
Brincadeiras da Cara de
Coruja, com a Cia
Balakko Bacco- Das 9h às
17h: Biblioteca Móvel
Itapemirim- De 12 de
abril a 31 de abril, das 9h
às 17h, Exposição do
Curso Infanto-juvenil de
Artes Plásticas da Escola
Fêgo Camargo.- De 12 de
abril a 8 de maio, das 9h
às 17h, “Pintando as
Reinações de Nrizinho”,
exposição do artista
plástico Fábio Scarenzi-
De 12 de abril a 30 de
abril, das 9h às 17h,
Exposição “O
S a c i ” P A R Q U E
MUNICIPAL VALE DO
ITAIM 12 de abril (3a
feira) Oficinas14h às 17h:
Fantoches do Sítio, com
Tia Pri 15h: Contadora de
história Tânia Simões 13
de abril (4a feira) 14h às
17h: Dr. Caramujo, com
Cia Truões 15h:
Contadora de história
Mércia Gama 14 de abril
(5a feira)14h às 17h:
Fantoche do Sítio, com
Cia Bola de Meia 15h:
Contador de história
Tiago Giles15 de abril (6a
feira) 14h às 17h: Cometa
Maluco, com
P h i l a d e r p h o 1 5 h :
Contadora de história
Fernanda Silva 16 de abril
(sábado) Das 14h às 17h:

Jogo da Velha, com
Molinha Fantoche do
Sítio, com Tia Pri 17 de
abril (domingo) Das 14h
às 17h: Jogo da Velha,
com Molinha Dedoche
Reinações de Narizinho,
com Cia Evolução Kuka
Livre – Projeto Educando
e Cantando 18 de abril (2a
feira) 15h: Premiação do
Concurso de Redação
“Narizinho Reina na
Capital da Literatura
Infantil”, da Secretaria
Municipal de
E d u c a ç ã o A t r a ç õ e s
especiais da semana - De
13 a 17 de abril, das 9h às
12h e das 13h às 17h:
Sopa de Letrinhas e
Caverna da Cuca, com Cia
do Sol - De 25 a 30 de
abril: Biblioteca Móvel
Itapemirim PARQUE
MONTEIRO LOBATO De
12 a 18 de abril- Peça
Teatral: O Irmão do
Pinóquio- Contação de
histórias 1: No tempo em
que os bichos falavam-
Contação de histórias 2:
As três perguntas-
Contação de histórias 3:
Uma das Marias- Pintura
no rosto- Oficina de
artes: origami, pintura de
desenho dos personagens
de Monteiro Lobato e
escultura em balões-
Recreação e intervenção
com clowns HORTO
MUNICIPAL RENATO
CORRÊA PENA e 12 a 18
de abril - Casa de
Histórias- Peça Teatral: O
cavalo transparente-
Cantinho da Leitura-
Brinquedoteca- Pintura
no rosto- Oficinas de
Artes: pintura de
desenhos, bonecos com
sulfite, dobradura e
escultura em balões-
Recreação e intervenção
com clowns

Neste dia 12 começa a 59ª Semana
 Monteiro Lobato

O Prof. Dr. Gilson César
Nobre Franco do
Departamento de
Odontologia da Unitau
integra a equipe da
pesquisa que conquistou o
prêmio Hatton, um dos
mais importantes na área
científica internacional
em Odontologia. O
prêmio, concedido
durante o congresso anual
da International
Association for Dental
Research (IADR), tem o
objetivo de revelar jovens
pesquisadores de
destaque na comunidade
científica internacional e
é, pela primeira vez,
desde 1957, concedido a
um pesquisador
brasileiro.O estudo foi
desenvolvido por Luciana

Salles Branco de Almeida
durante a tese de
doutorado na Faculdade
de Odontologia de
Piracicaba (FOP), na qual
a aluna foi orientada por
Pedro Rosalen, da FOP,
coorientada pelos
professores Franco, da
Unitau, e Toshihisa
Kawai, do The
 Forsyth Institute, da
Universidade de
Harvard.A pesquisa
verificou os
 efeitos da fluoxetina,
medicamento usado para
o controle da depressão,
que diminuiu a produção
de mediadores da
inflamação por células
dendríticas e, com isso,
reduziu a perda óssea na
doença periodontal. Após

ser realizado in vitro e em
animais, o estudo será
testado em seres
humanos e poderá
revolucionar o tratamento
nesses casos. Para
participar do congresso da
IADR, a pesquisa foi
selecionada pela SBPqO
(Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica)
para representar o Brasil
junto com mais um
trabalho na área. O estudo
contou com o apoio
financeiro da Fundação de
Apoio à Pesquisa do
Estado de São Paulo
(Fapesp), da Coordenação
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(Capes) e da National
Institute of Health (NHI)
dos Estados Unidos.

Professor da Unitau
conquista prêmio
internacional de

Odontologia

A Feira Itinerante de Troca
de Livros, evento promovido
pelo Senac São Paulo e que
percorre todas as unidades
da instituição durante o ano,
chega a Campos do Jordão
unificada à tradicional Feira
do Livro. De 14 a 16 de
abril, os interessados pela
leitura poderão trocar livros
e gibis usados em bom
estado de conservação ou
simplesmente doá-los. Além
disso, durante os três dias de
feira, todos os títulos das
editoras Senac estarão com
30% de desconto.Gratuito e

aberto à comunidade, o
evento acontece no átrio do
Centro Universitário Senac –
Campus Campos do Jordão
e tem como principal objetivo
incentivar o hábito da leitura
e a troca de livros. Também
será realizada a palestra
Gastronomia e Cinema, com
João Luis de Almeida
Machado, doutor em
Educação pela PUC-SP e
autor dos livros O Prazer de
Aprender a Aprender e Na
Sala de Aula com a Sétima
Arte. Para ser inscrever para
a atividade basta doar um

livro de literatura infantil,
juvenil ou adulto na recepção
do Centro Universitário
Senac. Serviço Feira de
Livros e Feira Itinerante de
Trocas de Livros Data: de 14
a 16/4; 5ª a sábado Horário:
5ª e 6ª das 11 às 19 horas e
sábado das 9 às 16 horas
Palestra Gastronomia e
Cinema, por João Luis de
Almeida Machado, doutor
em Educação pela PUC-SP
e autor dos livros O Prazer
de Aprender a Aprender e
Na Sala de Aula com a
Sétima Arte.

Senac Campos do
Jordão promove Feira de
Livros e Feira Itinerante

de Troca de Livros

Para quem pretende ingressar
no ensino superior em 2011,
a Anhanguera, maior grupo
educacional da América
Latina, oferece uma nova
oportunidade. A Instituição
está com inscrições abertas
para o vestibular do primeiro
semestre de cursos na
modalidade à distância. Os
interessados devem se

inscrever pelo site
www.vestibulares.br até o dia
14 de abril (quinta-feira) ou
diretamente nas unidades e
pólos até o dia 16 (sexta-
feira). O processo seletivo
será realizado no dia 17
(domingo), às 9h30.No site
de inscrição, os interessados
poderão encontrar um guia
completo com a relação dos

cursos oferecidos e polos,
edital do processo seletivo e
informações sobre bolsas de
estudo e financiamentos. A
taxa de inscrição é de R$
25.Os candidatos que não
puderem comparecer no
próximo dia 17 (domingo)
podem optar pelas provas
agendadas, marcadas as
quartas, sextas ou sábados.

Anhanguera promove
vestibular para cursos à
distância no próximo dia
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