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Alimentar-se de forma
equilibrada e saudável são
dicas que todos os
brasileiros já conhecem,
porém a prática disto,
muitas vezes, não é algo
fácil. Para fazer com que
a população pindense
tenha melhor qualidade
de vida o Grupo de
T r a b a l h o
Interinstitucional de
Alimentação (Geti
Alimentação) desenvolve
inúmeros trabalhos. Em
2011 foram feitos
encontros sal, açúcar e
gorduras. O encerramento
das atividades será dia 16,
a partir das 8 horas, no
Departamento de
Educação na Praça Emílio
Ribas. Na ocasião a
responsável pelo grupo,
enfermeira Leia Mello
Nunes da Cruz, irá
apresentar o relatório dos
trabalhos.Este grupo foi
criado em 2009 após o
treinamento fornecido
aos profissionais de saúde
da Prefeitura sobre
hábitos saudáveis e peso
ideal. São feitas reuniões
mensais no Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares (Cpic)
para discutir e propor

capacitações e estratégias
sobre segurança
alimentar.Neste ano
foram realizadas nove
reuniões e o grupo
coordenou os seguintes
projetos: Ações
Multidisciplinares em
Alimentação Saudável
(Amas), Hábitos
Saudáveis e Promoção de
Peso Ideal, Blitz
Saudável, Cozinha
Saudável, Rica Mistura,
Câmara Técnica de
Segurança Alimentar e
Nutricional, Eleição do
Comsea, Trabalhos
Científicos e Participação
e m
Eventos.Pesquisadores e
atores visitaram as
unidades de saúde para
fazer a blitz saudável. O
público teve a
oportunidade de
a c o m p a n h a r
apresentações teatrais.A
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde, oferece oficinas
sobre Cozinha Saudável,
onde os participantes
colocam a mão na massa.
No ano passado 294
pessoas participaram das
oficinas práticas e neste

ano 549.A enfermeira
Léia convida a população
para conhecer os
trabalhos desenvolvidos
pelo Geti Alimentação e
também fazer parte dos
mesmos. Para 2012 os
moradores já podem
aguardar pela 3ª cartilha
sobre alimentação
saudável, as receitas estão
em teste.Grupos para
controle de peso
Hábitos Saudáveis e
Promoção de Peso Ideal
é um projeto
desenvolvido em várias
unidades de saúde para
incentivar a população a
ter hábitos saudáveis e
controlar o peso.Este ano
o trabalho foi realizado
nas unidades do Jardim
Imperial, Santa Cecília,
Maricá, Castolira, Cpic,
Triangulo, Cidade Jardim,
Campinas, Goiabal e
Araretama II. Ao todo
foram 307 encontros no
ano.Neste grupo os
participantes discutem o
que é obesidade,
alimentação saudável,
dieta adequada, incentivo
ao exercício físico, e
outros assuntos, tudo com
o objetivo de combater a
obesidade.

Grupo sobre
alimentação saudável

encerra atividades

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, após
um contrato com a
empresa Tecnolin,
anunciou as reformas e
construções de novas
calçadas em vias públicas.
O contrato é de 10 meses
e está estimado em R$ 54
mil para todo o serviço. A
Secretaria de Obras e
Serviços informou que a
partir desta semana,
alguns pontos da cidade já
ganham as reformas e as
novas calçadas.O
secretário de Obras,
Ricardo Amadei, explicou
que os pontos para
reforma foram
escolhidos de acordo com
o estado de conservação.
“Devido a solicitação de
moradores e a vistoria

técnica, analisamos que
em alguns locais eram
necessárias as reformas”,
disse Amadei.Os locais
de reforma nas calçadas
são: parte do contorno do
campo de futebol do
Maricá; lateral da escola
Pujol, na Avenida
Fernando Prestes;
rotatórias da Avenida
Manoel César Ribeiro e
alguns pontos do
Carangola.Já as novas
calçadas serão
construídas nos seguintes
locais: Loteamento
Lessa, canteiro entre o
Lessa e o Vila Rica;
Cidade Nova - contorno
da quadra esportiva-;
lateral do centro
esportivo do Araretama;
centro comunitário do

Bosque; Remefi Goiabal;
Unidade de Saúde do
Goiabal; Creche
Durvalina”, do Campinas,
campo e quadra do
Crispim.”São obras que
Pindamonhangaba precisa
para oferecer mais
qualidade aos pedestres e
moradores das regiões
próximas. A construção
de novas calçadas e a
reforma das mesmas são
necessárias para garantir a
segurança do pedestre
que circula por estes
locais. Além disso, é
importante destacar que
todas as calçadas terão
acessibilidade aos
portadores de
necessidades especiais”,
enfatizou o prefeito João
Ribeiro.

Pinda ganha novas
calçadas e reformas

O Programa de
Educação Ambiental
Gasoduto Campinas-
Rio (PEA-GASCAR)
realizou, na quarta-feira
(7), o primeiro fórum de
apresentação e seleção
de multiplicadores da
região Bacia do Paraíba
do Sul. O encontro foi
realizado no Parque da
Cidade, em São José
dos Campos, com a
presença dos
representantes das dez
cidades que fazem
parte da região:
Pindamonhangaba,
Aparecida, Caçapava,
Cachoeira Paulista, 
Canas, Guaratinguetá,
Lorena, Roseira, São
José dos Campos e
T a u b a t é .
Pindamonhangaba foi
representada, na
ocasião, pelo secretário
de Governo da
Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos, a
assessora  técnica de
Meio Ambiente, Maria
Nazaré Magno da Silva
e a gerente do Parque
Trabiju, Célia Simões.A
intenção principal do
fórum de apresentação
é conhecer a realidade
das regiões e realizar
trabalhos de educação
a m b i e n t a l
e conscientização para
a preservação do meio
ambiente. E, com isso,
fortalecer a política
ambiental local,
fortalecer conselhos e
comitês, levantar
discussões sobre as
unidades de
conservação, aprimorar
a relação entre as
comunidades e a
Transpetro (responsável
pelo gasoduto), e mudar
hábitos e
comportamentos, com
relação a resíduos,
práticas sustentáveis,
recurso hídrico, mata
ciliar, separação do lixo,
práticas sustentáveis na
agricultura, entre
outros.Para isso, serão
f o r m a d o s
multiplicadores nas
cidades em que o
gasoduto passa. Neste
primeiro encontro,
algumas pessoas se 
propuseram a
ser multipl icadores.

Pinda está em duas das
três áreas trabalhadas
em cada região: rural,
urbana e unidades de
conservação. Na área
urbana, a representante
de Pinda é a assessora
técnica de Meio
Ambiente, Maria
Nazaré, e na área de
unidades de
conservação, a gerente
do Trabiju, Célia
Simões, será a
multiplicadora. A cidade
ainda tem uma vaga
para a área rural.As
outras três regiões, que
também receberão
essas ações, são o
Complexo Cantareira,
Serra da Bocaina e
Região do Rio de
Janeiro. Para 2012,
serão realizados quatro
fóruns a cada 2 meses,
além da Aldeia
Ambiental, que
acompanhará os fóruns,
e que consiste em uma
praça central, que
recebe apresentações
culturais, cercada de
tendas com oficinas e
palestras.Pindamonhangaba
se candidatou a receber
o evento, voltado para
estudantes das redes
Municipal, Estadual e
Particular, além dos
u n i v e r s i t á r i o s ,
profissionais da área e
líderes.Ao final do
processo, que deve
terminar em abril de
2013, os multiplicadores
das regiões farão
projetos integrados, que
poderão obter  verba da
Petrobrás.”Todas as
ações que visam
beneficiar o meio
ambiente são bem-
vistas pela
administração do
prefeito João Ribeiro.
E s t a m o s
acompanhando a
iniciativa do PEA-
GASCAR e queremos
levar as informações e
conscientização aos
setores da sociedade. A
o p o r t u n i d a d e
de desenvolvermos
projetos que
b e n e f i c i a r ã o
diretamente a
comunidade e
colaborarão para a
preservação do meio
ambiente, com

s u s t e n t a b i l i d a d e ,
também são muito
interessantes”, afirmou
o secretário de
Governo, eng. Arthur
Ferreira dos Santos,
que é responsável pela
pasta de Meio Ambiente
do município.Mais
sobre o PEA-GASCAR
O Gasoduto Campinas-
RIO tem uma extensão
aproximada de 448 km,
sendo 267 km em
municípios do estado de
São Paulo e 181 km em
municípios do estado do
Rio de Janeiro. O
Programa de Educação
Ambiental é uma
condicionante do
licenciamento ambiental
do Gascar. Para sua
realização, foi
contratada, mediante
licitação pública, a
empresa Katu Gente &
A m b i e n t e ,
especializada em
q u e s t õ e s
socioambientais e de
desenvolvimento.Este
programa segue todas
as orientações do
IBAMA e as mais
recentes discussões
teórico-metodológicas
no campo da Educação
Ambiental, partindo de
uma abordagem
participativa, crítica e
transformadora. Suas
ações visam à
construção coletiva de
soluções para o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentáveis e redução
de vulnerabilidades na
região, além de
favorecer uma gestão
ambiental pública mais
integrada.O início dos
trabalhos ocorreu neste
ano, através de
diagnóstico realizado
nos 33 municípios
contemplados no PEA-
GASCAR. A partir do
diagnóstico, os
municípios foram
agrupados em quatro
regiões, de acordo com
o perfil e características
socioambientais. As
próximas ações serão
de integração com os
diferentes setores da
sociedade, para discutir
questões e buscar
propostas que afetam a
realidade de toda a
região.

Gasoduto Campinas-Rio realiza
fórum e seleciona multiplicadores

*Representantes de
Pindamonhangaba participaram do

evento*
Fechando a programação
2011 do projeto Cinema
de volta a Campos do
Jordão, o Cineclube
Araucária traz ao Espaço
Cultural Dr. Além, neste
fim de semana (16 a 18/
12) mais três filmes:
“Feliz Natal”, “Orquestra
de Meninos” e “A Dança
dos Bonecos”.Abrindo a
programação, na sexta-
feira, às 19h 30, o
primeiro filme será o
“Feliz Natal”, lançado em
2005, sob direção e
roteiro de Christian
Carion, é inspirado num
fato ocorrido durante a
noite de Natal de
1914. No ano em que se
iniciou a primeira guerra,
a neve caía e os
combatentes recebiam de
parentes e Estado-Maior.
Mas naquela noite, os
soldados alemães,
franceses e britânicos
deixaram os seus rifles, as
trincheiras e o espírito de
guerra para
confraternizarem. É
nesse cenário que se
encontram um padre
anglicano, um tenente
francês, um grande tenor
alemão e sua
companheira, uma
soprano dinamarquesa. A
obra é uma parceria entre
a França, Reino Unido,
Bélgica, Alemanha e
Romênia, com elenco
formado por Diane
Kruger, Natalie Dessay,
Benno Fürmann,
Guillaume Canet,
Rolando Villazón, Dany
Boon, Gary Lewis, Daniel
Brühl, Alex Ferns, Steven
Robertson, Lucas
Belvaux, com duração de
116 minutos e

classificação etária 14
anos.No sábado (17/12),
a atração será a
“Orquestra dos Meninos”
(Brasil-2007), baseado na
história do maestro
Mozart Vieira. Desde
cedo, Mozart sentiu sua
vocação para a música e
foi através dessa arte que
ele viu a possibilidade de
mudar a realidade das
pessoas carentes da
pequena São Caetano,
interior de Pernambuco. A
sua fundação e seu projeto
ganharam notoriedade,
porém a ira de alguns
coronéis. Com o
seqüestro do jovem
músico de 13 anos, em
janeiro de 1995, Mozart
é torna-se o principal
suspeito e o crime e acaba
ganhando as páginas dos
jornais de todo o país,
mas após a mobilização de
consagrados artistas
nacionais, o maestro e
sua Orquestra Sinfônica
do Agreste retornam a
São Caetano, para os
braços de seu povo e a sua
sede. O filme tem em seu
elenco Murilo Rosa,
Priscila Fantin, Othon
Bastos, Laís Côrrea,
Gustavo Gasparini, Carlos
Meceni, Olga Machado e
Jaime Leibovitch sob
direção de Paulo Thiago.
O filme será exibido a
partir das 19h 30, com
duração de 95 minutos e
classificação etária 10
anos.No domingo será
exibido a Dança dos
Bonecos (Brasil - 1986),
que conta a história do Mr.
Kapa e do seu assistente
Geleia, dois artistas
mambembes que correm
o mundo em busca de

fortuna a bordo de um
furgão.Durante uma
pausa, Geleia vai a busca
de água, porém encantado
por Iara que surgiu junto
a cachoeira, o rapaz acaba
enchendo o garrafão com
água violeta, tingido pela
própria entidade dos rios
e lagos. A dupla segue para
Beleléu, uma cidade
perdida entre as
montanhas, onde
conhecem Ritinha e seus
bonecos que acabam
banhados nessa água e
começam a dançar
sozinho, aumentando o
interesse Mr Kapa, que
planejar roubar os
bonecos e ganhar
dinheiro com eles. Dança
dos Bonecos traz em seu
elenco Wilson Grey,
Kimura Schettino,
Ezequias Marques, Cíntia
Vieira, Divina Brandão,
Ruy Polanah, Cláudia
Jimenez, Rogério
Falabella e Derly Delea,
sob direção de Helvécio
Ratton. A exibição será a
partir das 15h, com
duração 90 minutos e
classificação etária
L i v r e . C i n e m a
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.

3 filmes fecham a
programação 2011 do
Cineclube em Campos

do Jordão

Para agitar a programação de
Fim de Ano de Campos do
Jordão, a Cia Filarmônica
traz para o palco do Teatro
Grande Hotel os espetáculos
Beatles Segundo Cia
Filarmônica e Cinema
Segundo Cia.
Filarmônica.Na quinta-feira,
29/12, o público irá reviver
os clássicos da primeira “boy
band” mundial, Beatles, que
traz no vocal Daniel Mallozzi
acompanhado de Osmar
Murad (baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
além de um quarteto de
cordas formado por Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
(violoncelo), que vem das
principais orquestras de São
Paulo.O espetáculo traz em
seu repertório consagradas e
as não tão executadas
canções, seguindo o intuito
de encantar e surpreender o
público, que já somam mais
de 300 mil pessoas em oito
anos de apresentação pelo
Brasil.Entre as canções que
embalarão a plateia estão A
Hard Day’s Night, And I
Love Her, Can’t By Me
Love, Day Tripper, Don’t
Let  Me  Down, Eleanor
Rigby, Goldem  Slumbers,
Help, Here Comes the Sun,
Hey Jude, I Wanna Hold
Your Hand, In My Life, Let
It Be, She Loves You,
Something, Strawberry
Fields Forever, The Long and
Winding Road, Twist And
Shout, Yellow Submarine e
YesterdayUma das surpresas

do espetáculo fica por conta
da dupla de atores e cantores
Jica Y Turcão que atacam de
“roadies”, que se utilizando
artefatos cênicos como o
gerador de caracteres e a
bolinha dançante levam a
plateia a cantar Yesterday,
porém, a maior intervenção
da dupla fica por conta do
Bolero de Rosecleir, uma
versão para o Bolero de
Ravel escrita para um
despertador e duas vozes.Já
na seta-feira, 30/12, a Cia
Filarmônica leva o público
para uma viagem pela
memória da cinematografia
mundial através das
inesquecíveis trilhas
sonoras.O público que
passeará por filmes como
Cinema Paradiso, Perfume
de Mulher, Golpe de Mestre,
Hair, Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de suspense
(Psicose, Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste (Da
terra nascem homens/ Sete
homens e um
destino).Cinema Segundo
Cia Filarmônica, os músicos
outrora também agem como
atores e dançarinos, que
contam, mais uma vez, com
a irreverência da dupla Jica
Y Turcão que dão um toque
de humor ao espetáculo que
é completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão as
dos filmes A Ponte do Rio
Kwai, Luzes da ribalta,
Cantando na chuva,
Casablanca, O Mágico de
Oz, A noviça rebelde, E o
vento levou, Moon River, Em
algum lugar do passado, A

primeira noite de um homem,
Butch Cassid and Sandance
Kid, Uma mulher para dois e
Diários de
motocicleta.Cinema  e
Beatles Segundo Cia
Filarmônica são criação,
produção e direção geral de
Marcos Fentanes, com
realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90, seguindo
a tradição buscou unir num
mesmo palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse toda a
representatividade dos filmes
que marcaram a história do
cinema nacional.Nesta
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi (voz),
Osmar Murad (baixo
elétrico), Bibo Bueno
(guitarra), Turcão (violão),
Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
(viola), Renato Sá
( v i o l o n c e l o ) . A s
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica e
Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com ingressos
a R$ 50,00 (meia) e R$
50,00 (doadores de 1 kg de
alimento não perecível).
Informações pelos telefones
(12) 3668-6000.Teatro
Grande Hotel fica na Av. Frei
Orestes Girardi, 3549 – Vila
Capivari

Cia Filarmônica se
apresenta no Fim de Ano

A Prefeitura de Ubatuba,
por meio das secretarias
de Cidadania e
Desenvolvimento Social
e de Segurança Pública,
contando ainda com o
apoio da Polícia Militar e
Civil, vem desenvolvendo
trabalhos conjuntos com
o objetivo de localizar, e
dar atendimento aos
moradores de rua que
encontram-se em trânsito
em Ubatuba. Durante as
últimas operações foi
identificado um número
significativo de pessoas
que pelos mais diversos

motivos saíram de casa e
hoje querem retornar, mas
não possuem condições
financeiras. A secretaria
de Cidadania e
Desenvolvimento tem
proporcionado transporte
para esse fim. Outros
também procuram por
ajuda, sendo em sua
maioria dependentes
químicos que, após
receberem os primeiros
atendimentos na
secretaria de Cidadania,
são encaminhados para
entidades de tratamento
sempre que

solicitado.Para a
secretaria de Cidadania,
os trabalhos são
contínuos e difíceis, e
para o seu sucesso é
necessária a participação
de toda a população,
indicando a secretaria de
Cidadania sempre que for
abordada por um morador
de rua pedindo dinheiro e
alimentos e, denunciando
também sempre que
perceber o transporte
coletivo originário de
outras cidades
desembarcando mendigos
em Ubatuba

Operação conjunta
entre prefeitura e

polícias
identifica moradores

de rua

Gaiato foi fundado em 1992.
Na ocasião Ubatuba foi
despertada por uma
avalanche de crianças e
adolescentes perambulando
pelas ruas. Fosse pela fome
ou pela ânsia de liberdade o
certo é que a rua era refúgio
para muitos e para alguns,
escola de malandragem. E
essa realidade assustou.
Neste contexto nasceu a
instituição. Um grupo de
voluntários se organizou e
fundou a “Associação do
Menor Trabalhador” – Hoje
chamado “GAIATO –
Grupo Aberto à Infância e
Adolescência – Técnicas
Ocupacionais”.O Gaiato
começou acolhendo as
crianças e adolescentes que
brincavam e guardavam
carro na feira livre de sábado,
em uma rua da cidade.Sua
primeira sede se localizava na
Rua Gastão Madeira, num
galpão cedido por
empréstimo, onde foram

executados pequenos
trabalhos em madeira como
carrinhos e outros
brinquedos, além de uma
pequena horta, cujos frutos
eram vendidos de porta em
porta. Hoje, o Gaiato, com
sede própria, está localizado
no bairro do
Ipiranguinha.Atualmente o
Gaiato trabalha com 80
alunos, divididos em dois
períodos. A idade dos
educandos vai de 9 a 17 anos.
A entidade é aberta a
qualquer religião.A Missão da
instituição é “Desenvolver a
cidadania e a sociabilidade
através de palestras e
conversas durante as aulas e
em todos os momentos que
permitam uma
educação de base” e
“Despertar no
 educando suas
potencialidades e, através das
atividades que executarão,
propiciar a descoberta
daquela com que mais se

identifica, para prática e
aperfeiçoamento daquilo que,
futuramente, possa ser seu
meio de sobrevivência”. A
obra social foi assumida
oficialmente pela Diocese de
Caraguatatuba, em 2010.
Sobre o presépio:O
Presépio foi idealizado pelo
Padre Agnaldo Soares Lima,
salesiano, que há alguns anos
trouxe algumas peças da Itália
e envolveu as crianças do
educandário da cidade de
São Carlos, interior de São
Paulo no trabalho de
montagem. Será a primeira
vez que a Diocese de
Caraguatatuba monta esse
presépio, desta forma, é a
primeira vez em
 que ele será apresentado na
cidade. Seguindo a mesma
linha social, a Igreja
diocesana está envolvendo
em sua apresentação a
confecção de algumas peças
de madeira feita pelas
crianças do Gaiato.

Presépio será inaugurado com a
participação das crianças do Gaiato
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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!
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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.

Para celebrar as
festividades do
Natal, a Fundação
Lia Maria Aguiar
a p r e s e n t a
no Auditório Cláudio
Santoro, nos dias 21
a 23 e 26 a 30 de
dezembro o
espetáculo “Conto
de Natal” (Christmas
Carol - 1843).O
espetáculo de duração de
105 minutos, sob direção
geral de Massayuki
Yamamoto, direção
musical e vocal de Thiago
Gimenes e coreografia de
Keila Fuke, traz ao palco
uma adaptação
contemporânea da obra de
Charles Dickens (1812-
1870).O adaptação trará
equipe técnica de
consagrados musicais e
contará com a
participação de 120
crianças e jovens
assistidos pela Fundação
que durante meses
tiveram aulas de teatro,
dança e música para
darem vida às personagens
desse clássico de Natal,
que serão acompanhadas
por orquestra de sete
músicos que fará o
aparato musical a cada
cena.”As crianças são as
protagonistas dessa
inesquecível fábula
natalina. A presença delas
tornou o espetáculo ainda

mais mágico. Elas cantam
e dançam com muita
desenvoltura. Trabalhar a
auto-estima dessas
crianças é o primeiro
passo para a conquista da
cidadania”, explica Thiago
Gimenes.O público irá se
surpreender com o
figurino e efeitos
especiais, como voos,
fogos de artifícios e que
promete nevar no
Auditório Cláudio
Santoro para contar o
conto do avarento
Ebenezer Scrooge, que às
vésperas do Natal se irrita
em ter que dar folgas aos
seus empregados,
inclusive o Bob Cratchit,
e retorna solitário à casa,
em Londres.Mas naquela
noite, ele recebe a visita
do espírito de seu sócio
Jacob Marley, falecido há
sete anos, que lhe conta
que por ter sido também
mal e avarento não tivera
um final feliz. Mas que o
amigo poderia ter outra
sorte, e naquela noite
receberia a visita de
outros três espíritos de
luz. O primeiro que surgiu
levou Scrooge às
lembranças de sua
infância e da mocidade,
quando ainda amava o
Natal. Já o segundo,
apresentou o clima e as
comemorações do Natal
presente, inclusive a do

seu empregado Cratchit
com seus quatro filhos,
entre eles o pequeno Tim
com problemas nas
pernas. E o último lhe fez
a profecia de como seria
os seus próximos natais
se não mudasse a sua
atitude. Na manhã
seguinte, Londres voltara
a ter mais um entusiasta
do Natal, Ebenezer
Scrooge.Gimenez é
cantor, compositor,
pianista e maestro, traz
em seu currículo
participações em
musicais como Rock Man,
Zorro e Making Musicals.
Já Keila integrou elenco
de musicais como Miss
Saigon, Sweet Charity e A
Bela e a Fera.As
apresentações começam
às 20h, com ingressos à
venda na sede Fundação
Lia Maria Aguiar (Av.
Victor Godinho, 455 -
Vila Capivari) e no dia das
apresentações na
bilheteria do Auditório
Cláudio Santoro, custam
R$ 20,00 ou ingresso
solidário na troca de 10
kg de alimentos não
perecíveis + 3 itens de
higiene pessoal.
Informações pelo
telefone (12) 3663-
4 2 9 3 . O  A u d i t ó r i o
Cláudio Santoro fica na
Rua Luis Arrobas Martins,
1800 – Alto Boa Vista

Em Campos do Jordão
Conto de Natal é atração

do Natal dos Sonhos
Aulas terão início no
começo de fevereiro  A
Secretaria de Educação da
Prefeitura de Ubatuba
comunica que já estão
abertas as matrículas para
EJA (Educação de Jovens
e Adultos) e também para
o Projeto Travessia
(alfabetização e
continuidade da
escolaridade). Para se
inscrever, o interessado
deverá procurar uma
unidade escolar que
atenda os projetos,
durante o horário letivo,
apresentando os
seguintes documentos:
xerox de comprovante de
residência e do RG e no
caso de ser menor, estar
acompanhado dos pais ou

responsáveis. Na EJA as
aulas acontecem de
segunda a sexta-feira para
alunos a partir de 15 anos
e nas escolas Madre
Glória e Tancredo Neves
há aulas também de 5ª a 8ª
série. Já no Projeto
Travessia, também a partir
de 15 anos, as aulas são
ministradas três
 vezes por semana. Para os
dois projetos, que
atendem jovens e adultos
que não completaram os
anos da educação básica
em idade apropriada, as
aulas terão início no
começo de fevereiro.
Escolas atendidas pelo
EJA João Alexandre
(Sesmaria), Madre Maria
da Glória (Ipiranguinha),

Olga Ribas A. Gil
(Centro), Maria da Cruz
Barreto (Perequê-
Mirim), Agostinho A. da
Silva (Lagoinha), Iberê A.
Pimentel (Picinguaba),
Silvino Teixeira Leite
(Marafunda), Fazenda da
Caixa (Quilombo da
Fazenda Picinguaba) e
Tancredo de A. Neves
( c e n t r o ) .  E s c o l a s
a t e n d i d a s
pelo Projeto
Travessia Maria J. Giglio
Silva (Estufa II) Professor
José de S. Simeão
(Taquaral), Governador
Mário Covas
(Ipiranguinha), Renata
Castilho (Saco da
Ribeira), Virginia Lefévre
(Maranduba).

Abertas matrículas em
Ubatuba para EJA e
Projeto Travessia

Representando a
administração do prefeito
Roberto Peixoto, o
secretário de Governo e
Relações Institucionais,
Adair Loredo, participou
na tarde da última quinta-
feira, dia 8, da
inauguração a empresa
Morpho, de alta
tecnologia.A unidade que
localiza-se na avenida
Independência, 3451,
assume a cadeia de
produção completa para
o novo programa de
identificação do Brasil,

RIC, que se tornará o
meio oficial de
identificação do
País.Segundo o
secretário de governo,
Adair Loredo, a cidade de
Taubaté graças à visão
empreendedora do
prefeito Peixoto, vem se
destacando a nível
nacional e internacional
pelo seu
desenvolvimento em
todos os segmentos
produtivos. “ O nosso
município lidera o
ranking na geração de

empregos em toda região
em 2011, dados
apresentados pelo
Caged-Cadastro Geral de
Empregos e
Desempregados do
Ministério do
Trabalho e
Emprego(MTE), isto é
sem sombra de dúvida
resultado de muito
trabalho da administração
do prefeito Peixoto,
ciente de sua
responsabilidade no
campo social”, aborda o
secretário Loredo.

Secretário de Governo
participa da inauguração

de nova empresa em
Taubaté


