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Com a proximidade de
fim de Ano, o Grupo
Cozinha da Montanha
mais uma vez segue a sua
tradição e promove, de 18
de novembro a 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
g a s t r o n ô m i c o
contemplará as frutas
vermelhas (amora,
framboesas e mirtilo) e as
castanhas portuguesas,
ambas produzidas na
região da
Mantiqueira.Nos 49 dias
da Temporada
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.
Aumentando ainda mais o
clima de Natal em
Campos do Jordão, o
Grupo ainda promove a
Mostra de Mesas e
Cardápios Natalinos, que
acontecerá no Espaço da
Telefônica (ao lado da
Praça do
Capivari).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.
A Cozinha da Montanha
por mais um ano apóia
outra grande atração de
Final de Ano de Campos
do Jordão, a Casa do
Papai Noel.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

Proposta da escola
Lumiar é promover o
conhecimento por meio
de projetos que
d e s e n v o l v a m
competências e
habilidades em todas as
disciplinas.Um grupo de
alunos se reúne no início
de cada bimestre escolar
para debater planos e
ideias que darão origem
ao conteúdo que vai ser
estudado nos próximos
dois meses. As escolhas
do grupo se transformam
em projetos que vão
d e s e n v o l v e r
competências e
habilidades nos
estudantes dos ensinos
infantil e fundamental.
Essa dinâmica marca a
metodologia de ensino
inovadora aplicada nas
escolas Lumiar.Para
aprender matemática, por
exemplo, não há livros ou
cartilhas. Mas um projeto
cujo tema foi definido
pelo grupo de estudantes.
No último bimestre, a
turma de alunos de 12 a 14
anos de idade trabalhou no
projeto Construindo a
Casa. A proposta era
aplicar conceitos
matemáticos de equação
do 2o grau juntamente
com conceitos de área,
perímetro, volume,
escalas e proporções.
Tudo isso aplicado,
primeiro, na construção
de uma maquete e,
depois, de uma casa.Esta
mesma turma, para
entender as principais

formas de governo
criadas durante um tempo
histórico longo, estudou
biografias de governantes
déspotas e autoritários,
que atuaram desde o
Império Romano. Os
ensinamentos de Física
foram lecionados a partir
de experimentos
aplicados na construção
de um protótipo de
m o n t a n h a - r u s s a .
Educadores de peso Em
cada um dos projetos, o
grupo recebe orientação
do professor – chamado
de tutor na Lumiar –, além
do mestre, um
p r o f i s s i o n a l
n e c e s s a r i a m e n t e
apaixonado pela sua área
de formação. Seja ele
músico, biólogo,
matemático, historiador,
químico ou artesão, o
mestre tem a função de
despertar nos alunos o
interesse e a curiosidade
em relação aos seus
conhecimentos. Enquanto
isso, o tutor, licenciado
em educação, garante o
aprendizado formal das
crianças e as orienta na
criação de projetos, que
nascem do interesse
genuíno dos
alunos.Reconhecida por
ser uma escola
democrática, na qual o
estudante é o protagonista
do seu próprio
aprendizado, a Lumiar foi
eleita, em 2007, como
um dos projetos mais
avançados de educação do
mundo, numa avaliação

daUNESCO,  Stanford
University e Microsoft.
É a única escola da
América Latina a receber
este status. Uma
metodologia de
vanguarda, que vem sendo
aplicada há quase dez anos
e, portanto,
c o m p r o v a d a m e n t e
eficaz.Há três unidade da
escola Lumiar no estado
de São Paulo, sendo uma
na capital paulista e outras
duas na cidade de Santo
Antônio do Pinhal. Todas
são mantidas
pela Fundação Ralston-
Semler, dirigida por
Fernanda Ralston-
Semler.Sobre a Lumiar
A primeira Lumiar nasceu
em 2003, no bairro da
Consolação, na capital
paulista, um ano depois
do empresário Ricardo
Semler, junto
 com uma equipe
multidisciplinar do setor
da educação, criar a
metodologia de
ensino baseada em
competências e
habilidades. O sistema de
educação da Lumiar
contempla as áreas do
conhecimento por meio
de Projetos, Módulos de
Aprendizagem e Oficinas.
Em 2005, o modelo foi
replicado em uma escola
municipal de Santo
Antônio do Pinhal, no
Vale do Paraíba, e se
tornou uma prova viva de
como é possível
transformar a rede pública
de ensino.

Santo Antônio do Pinhal
recebe novo modelo

pedagógico de ensino

Você sabia que
Pindamonhangaba tem
sido uma cidade de grande
interessepara o
investimento e instalação
de grandes empresas?E
esse interesse tem se
concretizado na forma de
investimentos tanto na
área industrial quanto
comercial.Duas grandes
indústrias anunciaram
neste ano investimento e
ampliação de milhões de
reais em seus 

empreendimentos que
irão gerar novos postos de
emprego na cidade, além
de aumentar a economia
do município com a
ampliação da
produção.Além disso,
movimentando a área
comercial, a construção
de dois shoppings na
cidade também irá trazer
mais vagas de empregos,
diretos e indiretos. A
região em torno desses
e m p r e e n d i m e n t o s

também é beneficiada,
pois se desenvolvem,
com a construção de
condomínios, escolas,
supermercados e outros
e s t a b e l e c i m e n t o s .
Pindamonhangaba cresce
e se desenvolve a cada
dia, e quem é beneficiado
é o munícipe, que além de
ter em sua cidade um
aumento da oferta de
emprego, tem também a
melhora na qualidade de
vida.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba abrirá
30 vagas para estágio
remunerado para
estudantes de
Pindamonhangaba. Além
da bolsa auxílio, a
Prefeitura oferece
benefício de cesta básica
e auxilio
transporte. Confira o
edital.Serão 23 vagas
para cursos superiores,
com salário mensal de R$
472,44; e sete para cursos
técnicos com salário de
R$ 420,42 . Todas as
modalidades terão
jornada de estágio de 4
horas diárias (20 por
semana).As inscrições
serão realizadas entre os
dias 28 e 29 de novembro
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira,”João
do Pulo”, situado na Rua
Engenheiro Orlando

Drumont Gourgel, 493,
Parque São Domingos.A
inscrição deverá ser feita
pessoalmente pelo
candidato, munido de RG,
CPF caso não tenha deverá
apresentar o protocolo de
solicitação, e dos
comprovantes de
residência e
escolaridade.Formalizada
a inscrição, o candidato
receberá o protocolo
devidamente rubricado.
Os interessados deverão
ter 16 anos completos até
o dia 31 de dezembro de
2011 e residir em
Pindamonhangaba.As
vagas são destinadas para
estudantes dos dois
últimos anos do nível
superior ou dos dois
últimos semestres do
nível técnico. Deste
modo, um estudante de um
curso superior de quatro

anos, por exemplo, que
está no segundo ano
poderá fazer inscrição
normalmente, pois em
janeiro de 2009, início do
estágio, ele estará no
terceiro ano.De acordo
com a lei, 10% das vagas
serão destinadas para os
portadores de
necessidades especiais.O
processo seletivo será
realizado no dia 4 de
dezembro, às
9 horas, na Faculdade
Anhanguera de
Pindamonhangaba, e terá
duração de no máximo de
1 hora, e será composta
por questões de Língua
Portuguesa, Matemática e
C o n h e c i m e n t o s
E s p e c í f i c o s . O s
resultados serão
divulgados a partir do dia
19 de dezembro no site
da Prefeitura.

Prefeitura de Pinda abre
30 vagas para estágio

remunerado

VOCÊ SABIA?

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, em
parceria com a Caixa
Econômica Federal
(CEF), irá entregar mais
de 580 casas em breve.
Esta será a 3ª fase do
loteamento Liberdade.
As 580 famílias irão
realizar o sonho da casa
própria. De janeiro de
2005 a dezembro de
2011, ao todo, terão
sido entregues mais de
1.400 residências.Os
novos moradores desta
comunidade contarão
com total infraestrutura.
Em termos de
educação, o bairro
receberá uma escola
municipal; na área de
saúde, haverá uma
unidade nas
proximidades; e também
terá o centro
comunitário.De acordo
com o prefeito João
Ribeiro, o Liberdade é
um dos maiores
conjuntos habitacionais
feitos na região. “São
806 casas, destas 226
foram entregues, o que
beneficiou milhares de
pessoas. Agora
partimos para a última
etapa, onde
entregaremos mais 580
unidades e ampla
infraestrutura no
bairro”.O prefeito
comenta que quando é
construído um
loteamento a Prefeitura
pensa em um amplo

conjunto, onde o local
deve conter condições
adequadas para atender
a população, como
asfalto, galeria,
iluminação pública,
escola para as crianças,
projetos e ações do
m u n i c í p i o ,
principalmente da área
social.No momento
aguarda-se a liberação
dos documentos por
parte da Caixa
Econômica Federal,
que estão em fase
conclusiva. A intenção
da Prefeitura de
Pindamonhangaba é
que os futuros
moradores do
Liberdade recebam
suas casas antes do
Natal.Carlinhos Casé,
subprefeito de Moreira
César, comenta que a
Prefeitura fará o
acolhimento das
famílias por meio de
uma ação, que será
realizada entre todos os
Departamentos e
Secretarias. Além disso,
os novos moradores
também poderão
procurar a subprefeitura
para fazer
requerimentos e outras
sol ic i tações.Novos
empreendimentos
h a b i t a c i o n a i s A
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento
de Habitação,
encaminhou ao CDHU e

à Caixa Econômica
Federal solicitação de
análise para
implantação de novos
e m p r e e n d i m e n t o s
habitacionais. Em 2007
foi entregue o Vale do
Sol, com 171 casas; no
final do mesmo ano e
julho de 2008 mais de
200 casas na Vila São
Paulo. A primeira fase
do Liberdade aconteceu
em 2008, na ocasião
102 famílias pegaram as
chaves de suas casas.
Na segunda fase foram
124 famílias, em 2010.
Sendo estes
empreendimentos feitos
em parceria com a
Caixa Econômica
Federal.Já em parceria
com a CDHU foram
construídas mais de 150
residências, entre casas
e apartamentos.
Somente a Prefeitura
fez mais de 600 novos
lares.Escola no bairro
As crianças do
Liberdade poderão
estudar bem perto de
casa. Os pais poderão
fazer as matrículas e
solicitações de
transferências na
unidade escolar do
bairro. O novo espaço
de educação possui
1.000m² de área
construída, distribuído
em oito salas de aula,
sala para professores,
direção, secretaria, sala
multiuso, entre outras.

Em Pindamonhangaba
580 famílias terão nova

moradia em breve

De 7 a 11 de novembro, a
Secretaria Turismo,
Cultura e Esportes de
Tremembé promoveu a
21ª edição do JETRE –
Jogos Estudantis de
Tremembé. Em 2011, o
evento reuniu
 12 escolas participantes
entre instituições de
ensino municipais e
estaduais da cidade. O
objetivo principal foi
proporcionar uma
interação esportiva
diferente entre as escolas.
No Ginásio de Esportes,
localizado no bairro
Jardim dos Eucaliptos,
estudantes participaram
de competições de

diferentes modalidades
esportivas.Alunos do 5º
ano do Ensino
Fundamental até o
primeiro ano do Ensino
Médio (de 10 a 15 anos
de idade) participaram do
JETRE, que é formado
por competições
de vôlei, basquete,
handball, futsal,
atletismo, dama, xadrez e
dominó.O JETRE
acontece no mês de
novembro, anualmente,
desde 1990. De acordo
com o Diretor de
Esportes, professor
Mário Aparecido do
Amaral, os Jogos
Estudantis foram criados

para incentivar
competições esportivas
entre as escolas do
município. O professor
ainda afirma que os Jogos
tornaram-se tradição na
cidade ao longo dos anos.
“Os Jogos são lembrados
por várias gerações. Hoje,
encontramos ex-alunos
que prestigiam o JETRE
acompanhando as
competições de seus
filhos. É um evento que
virou tradição”, conta
Mário Amaral.Cada
vitória conquistada no
JETRE conta pontos para
a classificação geral entre
as instituições de ensino
participantes.

Em Tremembé escolas

comemoram vitórias no JETRE
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CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
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Praça Com. Freire.
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Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
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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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Miscelânea
Curiosidades

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom
coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos de moedas próximas
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou o
nome de Papai Noel. Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com
uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão
Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha
e branca, com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklys
nesse mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças
de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas, e o bom velhinho de barbas
brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que
foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita o Polo Norte e, com
seu trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas.
Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Cansada das brincadeiras sobre sua burrice, a loira resolveu pintar o cabelo de preto.
Para comemorar o novo visual foi dar uma volta de carro pelo campo e lá encontrou um
pastor de ovelhas e disse:
- Bom dia, senhor pastor! Que lindo rebanho o senhor tem!
- Obrigado! Respondeu o pastor.
- Se eu acertar quantas ovelhas há em seu rebanho, eu ganho uma?
- Claro! Eu duvido que a senhora seja capaz de acertar!
- São 627 ovelhas!
- Impressionante! Esse é o número exato de ovelhas do meu rebanho. Pode escolher
uma, ela é sua!
A loira olhou com atenção todas as ovelhas macias e, depois de muito acariciá-las,
selecionou uma e a estava levando para o carro quando o pastor a chamou:
- Moça! Se eu adivinhar a cor original do seu cabelo, a senhora devolve o meu
cachorro?

O filho grita para o pai:
- Pai, pai! Tem alguma coisa fazendo barulho no seu quarto! Acho que tem gente lá!
Corra lá, pai!
- Imagine! Acho que é impressão sua, meu filho! Em todo caso, vamos lá ver!
O menino apontava pro armário e gritava:
- Abre, pai! Abre! Acho que tem alguém aí!
- Pronto! Já abri! Tá vendo? Não tem nada, só o... Moreira? Que é que você está
fazendo dentro do meu... Ah, não! Não acredito! Meu melhor amigo! Eu nunca ia
esperar isso de você, Moreira... O meu melhor amigo, meu chapa, tem coragem de fazer
um negócio desses comigo... Se esconder no meu guarda-roupa, só para assustar o meu
filho! Francamente, Moreira...

O professor pergunta:
- O que devo fazer para repartir 11 batatas para 7 pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batata, senhor professor!

Um aluno de Direito foi fazer exame oral e o professor pergunta:
- O que é uma fraude?
E o aluno responde:
- É o que o senhor está fazendo comigo.
E o professor indignado:
- Ora essa, explique-se...
E o aluno responde:
- Segundo o Código Penal, comete fraude todo àquele que se aproveita da ignorância
do outro para prejudicá-lo!
A professora pergunta:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
E a Maria aponta:
- Aqui está.
E a professora diz:
- Correto. Agora turma, quem descobriu a América?
E a turma responde:
- Foi a Maria...

Mensagens
A jabuticabeira
Um jovem se aproximou de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o homem.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos
pensassem assim como você...
Para que você se sinta melhor, pense positivo:
- coordene seus pensamentos, tendo em 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 pensamentos, 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 de coisas boas.
- faça disso um lema de 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.
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Com dificuldades para
estabelecer parcerias com o
governo de São Paulo,
administrado pelo PSDB, a
prefeitura de Taubaté buscará
alternativas junto ao governo
de Minas Gerais, também
dirigido pelo mesmo partido,
mas com características bem
mais favoráveis ao diálogo. O
secretário de governo de
Taubaté, Adair Loredo,
seguirá no próximo dia 24
para os primeiros contatos
com o governador mineiro,
Antonio Augusto Junho
Anastasia, e com seu
secretariado.”O governo
mineiro tem, com certeza,
interesse no que Taubaté
pode oferecer em termos de
serviços, tecnologia e de
formação de mão de obra
e s p e c i a l i z a d a .
Particularmente na
constituição do polo
aeronáutico de Itajubá, que
é uma cidade vizinha e de
ótima relação com Taubaté.
Além disto, nossa cidade tem
uma história extremamente
ligada a Minas Gerais, pois
somos responsáveis pela
fundação de quase 80
cidades mineiras, como São
João Del Rey, Tiradentes
entre outras”, explicou Adair
Loredo, advogado de
formação e mestre em direito
administrativo.Loredo
explicou ainda que os
entraves com o governo
paulista são articulados pelo
ex-prefeito Bernardo Ortiz
(PSDB), que tem liderado,
inclusive, o movimento junto
a prefeitos e lideranças
políticas para retirar a sede
da Região Metropolitana de

Taubaté. O próprio
governador Geraldo Alckmin
já deu sinais que essa
mudança deverá ocorrer, em
favorecimento a sua cidade
natal e onde o prefeito é
aliado político do
PSDB.”Infelizmente ver uma
pessoa que governou
Taubaté lutando contra a
cidade é lamentável,
deprimente. Isto mostra o
nível de consideração que
esse político tem com
Taubaté e tenho certeza que
em grande parte se deve ao
fato de seu filho e pré-
candidato a prefeito, Júnior
Ortiz, não decolar nas
pesquisas pré-eleitorais.
Então Bernardo Ortiz parte
para retaliar a cidade e a
sociedade taubateana,
mesmo que isto venha causar
prejuízos imensos para todos
nós”, destacou o secretário
Loredo.O convite ao
secretário de Taubaté partiu
do advogado Mário
Ottoboni, que será
homenageado junto com o
governador Anastasia pelo
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, com a medalha Jason
Albergaria. Em
comemoração aos dez anos
do Programa Novos Rumos,
essa medalha foi instituída
pela Corte Superior do
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG).A comenda
será concedida pela primeira
vez e o ato será repetido a
cada dois anos,
contemplando até três
pessoas que tenham se
destacado nas áreas de
abrangência do Programa
Novos Rumos. O programa

gerencia ações com o
objetivo de fortalecer a
humanização no
cumprimento das penas
privativas de liberdade e das
medidas de internação, com
enfoque especial na
reinserção social da pessoa
em conflito com a lei.”É uma
honra imensa poder
acompanhar como
convidado especial de um
valeparaibano, como o
doutor Mário Ottoboni, que
representará toda nossa
região neste ato solene junto
ao governo mineiro. Será
uma oportunidade única para
conversarmos com o
governador e com os
secretários dele, além de
apresentarmos Taubaté como
uma solução viável para o
estímulo ao polo aeronáutico
de Itajubá e também no
fornecimento de outras tantas
oportunidades que nossa
cidade oferece. Vamos
estender as mãos a quem
realmente nos quer receber e
que compreende a
importância e riqueza desta
cidade”, comentou
Loredo.Na ocasião, o
governador e o presidente do
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais serão presenteados
com estátuas do escritor e
também advogado, além de
promotor público, Monteiro
Lobato, feita pelas figureiras
locais. Loredo também
levará livros sobre Taubaté
para presentear o
secretariado mineiro e
desembargadores, além de
deputados e outras lideranças
e autoridades presentes no
evento.

Boicotada pelo governo

paulista Taubaté negociará

com Minas Gerais

Patrocinadores pedrão do ere

Ricci moda masculina, Femme Modas e Acessórios, Hot Car Auto Centro,

Yamasaki Hortifruti

Banca Avenida, Padaria Pão Nosso, VC eletrônica, Drogaria Central, HL Video,

Bruno Lanches

LIG Pizza MIL, Tremembé Imoveis, Braz Elétrica, Salão Juluan,

Cantina do Pedro e Hospedaria São Pedro, Tibone Carnes e Rotserrie


