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A Prefeitura e a Câmara
de Vereadores de Taubaté
ampliaram a discussão
sobre o processo de
renovação do contrato
com a Sabesp,
promovendo, na manhã de
sexta-feira, 14 de
outubro, uma reunião para
avaliar o projeto de
autoria do prefeito
Roberto Peixoto.O
encontro foi realizado na
Câmara, com a presença
dos secretários de
Governo, Adair Loredo, e
de Planejamento, Antonio
Carlos Farias Pedrosa, do
diretor de Obras, Gerson
Araújo, e de sete
vereadores – Francisco
Saad, Jeferson Campos,
Luizinho da Farmácia,
Alexandre Villela,

Pollyana Gama, Maria das
Graças e Carlos
Peixoto.Segundo o
secretário de governo da
Prefeitura de Taubaté, o
prefeito considera que o
encontro foi marcado
“em respeito
ao processo
d e m o c r á t i c o ” .
Loredo salientou que o
objetivo do
prefeito é “ampliar a
discussão com os
representantes do
povo”.”O prefeito não
quer que a renovação do
contrato seja unilateral”,
completou o secretário.
Loredo destacou que,
devido a uma Ação
Declaratória de
Inconstitucionalidade
(ADIN), a administração

está desobrigada de
submeter à Câmara de
Vereadores a renovação
do contrato.Mas, segundo
ele, “o prefeito quer a
participação dos
v e r e a d o r e s ” .
Especialmente, afirmou,
com relação à forma
como seriam aplicados os
R$ 60 milhões que a
Sabesp se compromete a
repassar à Prefeitura caso
o contrato seja
renovado.Além desses
recursos, a Sabesp
também se compromete a
repassar 4% do seu
faturamento mensal à
Prefeitura. “São recursos
que serão utilizados na
ampliação de obras e
serviços para a
população”, completou.

Secretários vão à
Câmara conversar sobre

renovação com a
Sabesp

Durante toda a manhã da
quinta-feira (13), o
prefeito Roberto
vistoriou diversas obras
em andamento na cidade.
O prefeito foi conferir de
perto o andamento das
mudanças que estão
sendo realizadas no
trânsito da Praça da CTI,
o trabalho de galerias e
preparo para
pavimentação no Parque
Aeroporto e as rotatórias
que estão sendo
construídas na Avenida
Arcênio Riemma com
Amador da Costa e no
Parque 3 Marias. O
prefeito também
aproveitou para conversar
com os moradores e ouvir
reivindicações e
sugestões para melhorias
nos bairros.”É muito
importante visitarmos
essas obras, que têm uma
grande relevância para
melhoria do trânsito na
cidade. Estou sempre
presente observando e
cobrando o andamento
dessas intervenções”,
disse Peixoto.Durante a
vistoria, a primeira parada
foi na Praça da CTI, onde
estão sendo realizadas
obras de melhorias para

viabilizar as condições
normais de trânsito na
área, beneficiando os
moradores que estão no
seu entorno, como
também quem transita
pela região. “O benefício
dessa obra é para toda a
população, pois facilita a
vida de muitas pessoas
que residem naquele local
e para aqueles que todos
os dias passam por ali,
além de melhorar as
condições para os
pedestres”, disse
Peixoto.Em seguida, o
prefeito esteve
 no Parque Aeroporto,
onde a Prefeitura está
r e a l i z a n d o
obras nas galerias e a
preparação para
pavimentação da
continuação da Estrada
do Pinhão.Outro local
visitado foi a
Avenida Arcênio Riemma
com a Avenida
Amador da Veiga, onde
está sendo construída
uma rotatória e
finalmente, o prefeito
esteve no Parque 3
Marias, vistoriando o
inicio da obras de mais
duas rotatórias em pontos
diferentes da Avenida

Joaquim Ferreira da
Silva.Durante todo o
percurso Peixoto
conversou com
moradores. Sempre
atento aos pedidos da
população. “É importante
escutar as pessoas e, a
partir daí, aumentar a
ações da Prefeitura
nesses locais”, garantiu o
prefeito.Planejamento
nas obrasO prefeito
Roberto Peixoto vem se
reunindo periodicamente
com secretários,
diretores e técnicos
ligados a diversos setores
da prefeitura, visando
com isso intensificar os
trabalhos em diversas
áreas da cidade. “Estamos
mobilizando todas as
equipes para acelerar um
conjunto de obras e
melhorias em setores
estratégicos da cidade,
com investimentos que
irão assegurar mais
qualidade de vida à
população”, informa o
prefeito, garantindo que a
Prefeitura, com toda sua
equipe, vêm
i n t e n s i f i c a n d o
diariamente os trabalhos
e vai continuar nesse
ritmo.

Peixoto vistoria diversas

obras na cidade e conversa

com moradores
Tendo como principal
modalidade - Natação
em piscina (500m) e
Corrida de rua (3km) -
assim foi o empolgante
Biathlon organizado pela
Academia Cunzolo de
Taubaté, no último
domingo, dia 9. A prova
teve a participação de
mais de 80 atletas,
inclusive de várias
cidades do Vale do
ParaíbaAtuando dentro
de casa, a Equipe de
Triathlon da Aviação do
Exército fez bem seu
papel, ganhou quatro
categorias, nas quais
destacaram-se os

militares: Major
Rogério, Cap Pracanico,
Cap Alan, Sargentos
Adriano, Portella e
Castro. Participaram
também os atletas:
SubTenentes Ygor e
Ademar, Sargentos
Bonifácio, Carvalho,
Moraes e Barros e os
civis Cristian e
Derey.Indo de encontro
à qualidade de vida que
está em destaque no
cenário atual, a
Academia Cunzolo
Acqua Fitness, com essa
iniciativa, colabora para
um despertar de vida
saudável no município

de Taubaté, onde atletas,
familiares e
simpatizantes puderam
desfrutar de uma manhã
animada e com muita
adrenalina.Agradecimentos
especiais à fotógrafa
Aline e aos
patrocinadores: Dog Tag
- Equipamentos
militares, FHE Poupex,
Ambra, ARFF, Taubike e
Erix.No próximo final
de semana, a Equipe de
Triathlon da AvEx estará
competindo e tentando
manter a liderança nas
categorias militares em
Santos, na Travessia
Netuno.

Equipe da Aviação do
Exército participa de
Biathlon em Taubaté

Desde o dia 5 de outubro
a Carreta da Saúde da
Mulher está atendendo no
Bairro Piratininga, na
Avenida Antonio Cursino
dos Santos, próximo ao
PAMO – Posto de
Atendimento Médico e
O d o n t o l ó g i c o ,
permanecendo no local
até o dia 31 de outubro.A
Carreta visa oferecer uma
maior facilidade para as
mulheres de Taubaté no

acesso à saúde, levando
até as comunidades toda a
estrutura para realização
de exames preventivos do
câncer da mama e do colo
do útero para as mulheres
de Taubaté.Desde quando
foi implantada, em 2006,
a Carreta já realizou mais
de 30 mil atendimentos,
proporcionando cada vez
mais uma qualidade de
vida melhor para a
população de nossa

cidade.Os horários são
das 7h30 às 11h30 e das
12h30 às 16h30, de
segunda a sexta-feira.Para
ser atendida, a moradora
deve se dirigir à carreta e
apresentar seus cartões de
saúde “SIM” e “SUS”, RG
e CPF, para agendamento
da consulta.Mais
informações sobre
atendimentos e consultas
nos telefones: (12) 3625-
5113, 3621-6600.

Bairro Piratininga recebe
a Carreta da Saúde da

Mulher

No dia 19 acontecerá a
caminhada pela
conscientização em
Moreira César, a saída
será do Recinto às 8
horas. No mesmo dia, às
18 horas, a Remefi Lauro
Vicente oferecerá uma
palestra sobre prevenção
do câncer de mama.Até o
final do mês diversas
atividades serão
desenvolvidas, participe e
divulgue a campanha de
prevenção. No dia 21 o

grupo de convivência da
Melhor Idade de Moreira
César, CIMC, promoverá
um baile para maiores de
50 anos, a partir das 16
horas, no
Recinto.Mulheres e
homens estão convidados
para participarem da
caminhada rosa, a ser
realizada dia 22, às 9
horas, com saída da Praça
Monsenhor Marcondes.
Das 9 às 13 horas terá
uma ação social no local.

Participe também da
missa na matriz de São
Vicente de Paulo, dia 25,
às 16 horas. No
dia 27 da palestra na
escola José Aylton
Falcão, Araretama, às
9h30, e do encerramento
do outubro rosa, que será
dia 30 com missa
na igreja Nossa Senhora
Santana, bairro Santana,
celebrada pelo Pe.
Antonio Maria, às 19
horas.

Outubro Rosa têm
eventos comemorativos

até o final do mês

Os espetáculos da
categoria Rua do 34º
Feste encantaram o
público. Os bairros
Cerâmica, Mantiqueira,
Bosque, Ribeirão Grande,
Cidade Nova, Bonsucesso
e Feital foram palco para
estas apresentações.”Ubu
Rei” veio de Ribeirão
Preto e encenou o seu
reinado, os goianos da
“Fábula da Casa das
Mulheres sem Homens”,
a “Cidade das Donzelas”
dos cariocas e “Júlia”, dos
c a t a r i n e n s e s ,
emocionaram, divertiram
e encantaram o público
pindense.Ademir Carlos
Pereira, funcionário
público, conferiu os
espetáculos de rua
“Cidade das Donzelas” e
“Ubu Rei”. Ele

considerou o trabalho
“Cidade das Donzelas”
muito bom e
comunicativo. “Os atores
têm um trabalho muito
consistente e conseguem
fazer a ideia chegar ao
público com muita
facilidade, a cantoria
típica do teatro de
mamulengo do nordeste
foi muito bem
preparada”, avaliou
Pereira.Já a
peça “Ubu Rei” Pereira
comenta que
 sentiu que os atores não
puderam fazer algumas
b r i n c a d e i r a s ,
 porque tinha mais
 criança do que
adultos, então para ele
parece que o trabalho
ficou restrito em virtude
do público, porque o texto

é uma crítica
política.”Como diz
Milton Nascimento:
“Todo artista tem de ir
aonde o povo esta “.
Assim buscamos fazer
neste Feste, levar o teatro
aos bairros mais distantes,
como Bonsucesso,
Cerâmica e Ribeirão
grande. Foi muito
gratificante perceber
olhos curiosos e atentos 
à uma linguagem pouco
ou quase desconhecida
por crianças, jovens ou
adultos que prestigiaram
os espetáculos. Para os
grupos também, tenho
certeza, foi uma
experiência muito rica”,
destaca Nilza Mayer,
diretora do Departamento
de Cultura de
Pindamonhangaba.

Espetáculos de rua encantam o

público em Pindamonhangaba

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Esporte e Lazer, realizou
nos dias 12 e 16 de
outubro as
comemorações do Dia da
Criança. As atividades
foram desenvolvidas nos
Centros Esportivos João
Carlos de Oliveira, “João
do Pulo” e José Ely
Miranda, “Zito”.A
comemoração em
Moreira César ocorreu no
domingo (16) e contou
com brinquedos infláveis,
dança, oficina de arte e
diversas brincadeiras. As
crianças puderam fazer

uso da piscina do local e
participar de muitas
atividades.Crianças de até
dez anos de idade, que
foram ao local de ônibus,
não pagaram passagem,
pois foi feita uma parceria
entre a Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
empresa de ônibus Viva
Pinda. Os moradores de
ambas as regiões
elogiaram as atividades
oferecidas e garantiram
que os pequenos tiveram
um dia
i n e s q u e c í v e l . S h o w s
circenses, maquiagens,
unhas decorativas,
penteados, corte de

cabelo, futebol, vôlei,
perna de pau, gincana,
entre outras, garantiram a
festa. Os atletas das
seleções esportivas da
cidade interagiram com as
crianças e responderam
perguntas sobre os
esportes que
praticam.Márcia Fialho,
gestora de atividades
recreativas, comenta que
este ano as
comemorações no João
do Pulo e no Zito foram
bem interessantes. Ela
agradece todos os
parceiros. Cerca de 12
mil pindenses festejaram
o Dia das Crianças.

Crianças de Moreira César
comemoraram o
Dia da Criança

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação,
informa que seguem até
sexta-feira (21) o período de
matrículas para a pré-escola
da rede municipal de
 ensino, para o ano de 2012.
Ao todo estão sendo
oferecidas duas mil vagas.As
vagas são para crianças
nascidas entre 1° de julho de
2006 a 30 de junho de 2007.
É possível realizar a matrícula
em todas as unidades
escolares dos bairros que
atendam a pré-escola, das 8

as 11 e das 13 às 17 horas,
entre os dias 17 e 21, deste
mês. Na Creche Prof. Elias
Bargis, localizada no
Araretama, os pais já estão
garantindo os estudos para os
filhos. “Os pais
ligam aqui na creche para se
informar sobre o que é
preciso trazer. A procura está
bem grande”,
afirma a gestora da unidade
Ana Lúcia Couto.
Após este período, será
possível realizar a matrícula
de 24 a 31 de outubro na
Secretaria de Educação,

localizada na Praça Dr. Emílio
Ribas, 34 - São Benedito/
Centro, das 8 às 17 horas e
na secretaria da escola
municipal “Elias Bargis
Mathias” no Araretama, das
8 às 11 e das 13 às 17
horas.Os pais e responsáveis
devem levar cópia da
certidão de nascimento, da
carteira de vacina
 atualizada, de um
comprovante de residência
atual e duas fotos 3x4,
lembrando que as fotos não
são obrigatórias, os demais
são

Estão abertas as matrículas para
pré-escola no ano de 2012 em Pinda
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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.
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Miscelânea

Curiosidades

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte
Elefante: muito usado para atrair riqueza e prosperidade. Alguns carregam na bolsa ou
chaveiro. O mais comum é ter em casa ou no trabalho sobre a mesa. Em geral, ficam de
costas para a porta de entrada, pois dizem que nesta posição atrai sorte.
Figa: na verdade a figa é usada para se proteger de olho gordo e inveja, pois atrapalham
muito a nossa sorte. É muito comum tê-la em corrente de pescoço, atrás da porta ou na
bolsa.
Pombo: eterno símbolo da paz. Ter dentro de casa uma estatueta com este pássaro é trazer
para a família tranqüilidade. Para muitos, é um símbolo de espiritualidade.
Buda: a imagem de Buda é símbolo de amor, paz e felicidade. Entre as várias imagens de
Buda, existe uma que é conhecida como Buda da riqueza, aquela que sempre sorrindo.
Este Buda deve ser colocado num pires com moedas ou arroz. Irá atrair sorte, fortuna e
alegria.
Olho de cabra: são sementes de uma árvore, usadas para afastar inveja e atrair sorte.
Trevo de quatro folhas: é um dos símbolos mais antigos para atrair boa fortuna. Dizem que
quem acha um trevo de quatro folhas terá sorte eterna.
Fita do Senhor do Bonfim: originário da Bahia, a fita do Senhor do Bonfim é usada por
todos para atrair sorte e o que for pedido nos três nós que é dado quando amarramos a fita
no braço. Dizem que ela tem mais força quando a ganhamos.
Estrela de Davi: é uma estrela de seis pontas que quando usada, seja junto ao corpo ou em
ambientes, atrai proteção e prosperidade.
Ferradura: muito usada atrás das portas de residências e comércio para atrair sorte e quebrar
as negatividades.
É claro que existem muitos outros símbolos de sorte. Use aqueles que você realmente
acredita que irá atrair sorte para você e a sua vida

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
O aluno responde:
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor na me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?

Em uma cidadezinha do interior havia um abacateiro carregado dentro do cemitério. Dois
amigos decidiram entrar lá à noite pegar todos os abacates.
- Pô, você deixou dois caírem do lado de fora do muro!
- Não faz mal. Depois que nós pegamos os outros.
- Então tá bom, mais um prá mim e um prá você.
Um bêbado, passando do lado de fora do cemitério, escutou esse negócio de “um prá mim
e outro prá você” e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial:
- Seu guarda, vem comigo! Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos
mortos!
- Ah! Cala a boca seu bêbado.
- Juro que é verdade, vem comigo.
Os dois foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar:
- Um prá mim e outro prá você.
O guarda assustado:
- É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão dividindo as almas dos mortos! O que será
que vem depois?
- Pronto, acabamos aqui e agora?
- Agora a gente vai lá fora e pega os dois que estão do outro lado do muro.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso
1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa e
apenas 14 para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador quanto
uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir seu
próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém
você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso ao criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, dar
confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, o
do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer alguma
coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Quem tem frases de vidro não atira crases no vizinho.
Os detalhes fazem a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Não queira ser audacioso quando basta ser inteligente.
Não existe problema no mundo que um doce não o melhore.
Ninguém que tenha pressa é realmente civilizado.
Segredo a dois só matando um.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica, apenas devoro-as.
É admirável quanto pode ser feito, se não pararmos de fazer.
Traduzir é encontrar o equivalente.

Nos dias 23 a 26 de
outubro, Campos do
Jordão será palco do 16º
Encontro Nacional de
Química Analítica
(ENQA).Com o tema
“Química Analítica Sem
Fronteiras”, o encontro
irá debater a repercussão
da boa fase do setor e de
suas pesquisas no Brasil,
reunindo estudantes,
profissionais das
indústrias químicas,
p e t r o q u í m i c a s ,
f a r m a c ê u t i c a s ,
agroquímicas e
pesquisadores que
abordarão esse tema.A
programação científica
do 16º Encontro será
formada por workshops,
minicursos, conferências,
simpósios, sessões
coordenadas, sessões de
painéis, além da
comemoração pelo Ano
Internacional de Química
(AIQ2011).Para ministrar
os minicursos, docentes
de renomadas
instituições brasileiras,
tendo como temas
“Cromatografia” (Renato
Zanella – Univ. Federal de

Santa Maria - RS),
“Métodos Volamétricos:
do Mecanismo de
reações eletródicas ao
Mecanismo de ação in
vitro” (Síliva Helena
Peres Serrano – Instituto
de Química - USP),
“Aplicação da diluição
isotópicas nas diferentes
etapas do processo
analítico” (Maria
Fernanda Giorgina Gines
Rosias – Centro de
Energia Nuclear na
Agricultura – Piracicaba -
SP), Introdução à
Térmicas e
Termoanalíticas”(Éder
Tadeu Gomes Cavalheiros
– Instituto de
Química – Univ.
Federal de São Carlos  -
SP); “Calibração
Multivariada” (Jez
William Batista
 Braga – Universidade de
Brasília) e Fundamentos e
A p l i c a ç õ e s
Analíticas de
Espectrometria de
Massas” (Fábio Céezar
Gazzo – Instituto de
Química - Unicamp).No
Encontro serão abordados

temas da química analítica
dentro do cenário atual
brasileiro e internacional
sobre o prisma dos
alimentos, fármacos,
combustíveis e derivados,
meio ambiente, droga de
abuso, instrumentação
analítica, educação de
química analítica,
materiais orgânicos,
biológicos, quimioterapia
e metrologia.Além da
troca de conhecimentos
científicos, o evento visa
ser um momento de
confraternização entre os
profissionais, possam
obter novos contatos,
amizades e fazer a trocas
de experiências.O 16º
Encontro Nacional de
Química Analítica é uma
realização da Divisão de
Química Analítica (DQA)
da Sociedade Brasileira
de Química (SBQ), com
apoio da Campos do
Jordão Eventos,
responsável pela
administração de reservas
de hospedagem dos
participantes. Mais
informações pelo
telefone (12) 3663-2166.

Química Analítica é tema
de encontro na cidade

A Fibria divulga os
vencedores da terceira
edição do Concurso
Tempos de Escola,
promovido pela empresa,
por meio do Instituto
Votorantim, em parceria
com o Ministério da
Educação (MEC) e o
Canal Futura.Serão
premiados 63 estudantes
nas categorias – Ensino
Fundamental I, Ensino
Fundamental II e Ensino
Médio, todos de escolas
participantes do Projeto
Parceria Votorantim pela
Educação. Além de
receberem prêmios, os
alunos terão seus textos
publicados em um livro
coletivo, que será lançado
em 2012.Segundo Rafael
Gioielli, gerente de
pesquisa e
desenvolvimento do
Instituto Votorantim, “a
educação é um dos bens
mais importantes que uma
pessoa pode adquirir e
representa um fator
determinante para
realizações pessoais e
profissionais. Neste
sentido, o Concurso
Tempos de Escola vem
mostrando ser uma
ferramenta eficaz para
valorizar o trabalho e
empenho de professores
e alunos, bem como de
estímulo à busca por
melhorias na qualidade de
ensino, pois envolve toda
uma comunidade”.No
total, foram 2.990
redações inscritas, de 25
cidades, representando 58
escolas. Os prêmios são
Bicicleta Aro 20 Caloi,
para Ensino Fundamental
I, uma Câmera Digital
DSC-W310, para Ensino
Fundamental II e um
Netbook HP Mini 110-
3120br, para Ensino

Médio.Conheça os
vencedores de Jacareí,
Santa Branca e Jambeiro,
municípios do Vale do
Paraíba que participaram
do Concurso. As
redações estão
disponíveis, na íntegra, no
Blog Educação:
www.blogeducacao.org.br
JacareíOs vencedores de
Jacareí foram Pedro
Felipe de Abreu Braz,
aluno do 5º. ano do
Ensino Fundamental I, da
Escola Municipal
Professora Beatriz
Junqueira da Silveira
Santos; Suzana Ferreira
Antunes dos Santos, aluna
do 9º ano do Ensino
Fundamental II, da Escola
Estadual Professor
Dirceu Junqueira de
Souza; e Flávio José
Avelar Lima, aluna do 2º
ano do Ensino Médio, da
Escola Estadual
Professora Olivia do
Amaral Santos
Canettieri.A Fibria, por
meio do Projeto Parceria
Votorantim pela
Educação, do Instituto
Votorantim, que
promoveu o Concurso,
parabeniza as direções das
escolas, bem como as
professoras Célia Braz da
Silva Souza, Valeria
Machado de Lima e Maria
Auxiliadora da Silva, que
o r i e n t a r a m
respectivamente os
alunos nesse
trabalho.Santa BrancaOs
vencedores de Santa
Branca foram Maria
Eduarda Clemente
Custório, aluna do 4º. ano
do Ensino Fundamental I,
da Escola Municipal

Professora Palmyra
Martins Rosa Perillo;
Luis Felipe de Santos
Palmeira, aluno do 9º ano
do Ensino Fundamental II,
da Escola Municipal
Professora Francisca
Rosa Gomes, e Victor
Marques Lucena, aluno
do 2º ano do Ensino
Médio, da Escola
Estadual Professor
Waldemar Salgado.A
Fibria, por meio do
Projeto Parceria
Votorantim pela
Educação, do Instituto
Votorantim, que
promoveu o Concurso,
parabeniza as direções das
escolas, as professoras de
Língua Portuguesa
Adriana Cristina de
Moraes e Sonia Regina do
Prado Moreira, bem
como a professora de
E m p r e e n d e d o r i s m o
Dalva Maria Ribeiro de
Souza, que orientaram
respectivamente os
alunos nesse
t r a b a l h o J a m b e i r o A
vencedora de Jambeiro
foi Amanda Simão dos
Santos, aluna do 8º. ano
do Ensino Fundamental II,
da Escola Municipal Dr.
João Leite Vilhena.A
Fibria, por meio do
Projeto Parceria
Votorantim pela
Educação, do Instituto
Votorantim, que
promoveu o Concurso,
parabeniza a direção da
escola, bem como a
professora de Língua
Portuguesa Eunice
Aparecida de Oliveira
Lemes que orientou o
aluno nesse trabalho.

Fibria divulga
vencedores do

Concurso Tempos de
Escola no Vale do

Paraíba

No dia 20, às 19 h, será
realizada a abertura da
Exposição de Final de
Ano, realizada pelo
Projeto Integrarte Arte,
sob a coordenação da
professora Maria Júlia de
Abreu Pereira Leite, no
Centro Cultural
Municipal, na Praça
Coronel Vitoriano, nº 1,
Centro.São trabalhos de
artes plásticas realizados
pelos alunos de treze
escolas de tempo integral
da rede municipal de
ensino de Taubaté,
estagiários do Projeto
Semeando Cores e alunos
da escola CEMTE -
Madre Cecília.Neste ano,
o tema da exposição foi

de livre escolha dos
artistas participantes e,
portanto há uma
diversidade de trabalhos
elaborados com
diferentes composições
à tinta óleo sobre tela,
tinta acrílica sobre
madeira e várias
 técnicas mistas.
 Todos os trabalhos
estarão à venda.
No dia da abertura da
exposição haverá a
apresentação musical do
Trio Bonafé,
Mejia e Rechdam.A
exposição permanecerá
aberta até o
dia 8 de novembro de
2011, e a visitação será
de 2ª a 6ª feira, das 8 às

12 e das 14 às 17 horas, a
entrada é gratuita.Se
houver algum grupo para
visita em horário
diferenciado solicita-se
o prévio contato a fim de
verificar a
disponibilidade pelo
telefone (12) 3633-
5671.Esta é mais uma
realização da Prefeitura
Municipal de Taubaté, do
Fundo Social de
Solidariedade de Taubaté
(FUSSTA), da Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social (SEDIS),
da Secretaria de
Educação (SEED),
Secretaria de Turismo e
Cultura (SETUC) e do
Projeto Integrarte Artes.

Projeto Integrarte Arte da
Prefeitura abre

exposição de final de
ano


