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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

PL está na pauta de votação
desta semana na ALESP O
Projeto de Lei nº  986 que
altera de dois para dez anos
o prazo mínimo para 
transferência  de  imóveis
adquiridos da Companhia de
D e s e n v o l v i m e n t o
Habitacional  e  Urbano 
(CDHU)  está  na  pauta  de 
votação da
AssembléiaLegislativa  do 
Estado de São Paulo
(ALESP). A alteração foi
proposta pelo secretário  de 
Estado  da  Habitação, 
Silvio  Torres, e tem como
objetivo evitar  a 
especulação  imobiliária  por
terceiros e garantir que a
moradiaproduzida  pelo
Estado cumpra a destinação

prioritária e função social, que
é o atendimento a famílias de
baixa renda.   O  novo  PL 
foi  encaminhado à ALESP
pelo governador Geraldo
Alckmin no último  dia  10.  
Ele altera a Lei nº. 12.276,
de 21 de fevereiro de
2006,que  dispõe sobre a
alienação dos imóveis
construídos pela CDHU na
vigência do   contrato   de 
financiamento.  Hoje,  o 
mutuário  pode  transferir  o
financiamento  depois de
transcorrido dois anos do
contrato. Com a mudança,
o  imóvel só poderá ser
vendido a terceiros depois de
dez anos do início do
financiamento.   O  projeto 
também  estipula  condições 

para  a venda do imóvel,
como a obrigatoriedade das
prestações estarem em dia e
o novo comprador ser
pessoafísica.   Segundo  o 
secretário  Silvio  Torres,  se 
aprovada, a nova lei estará
alinhada  com  as  políticas 
desenvolvidas  pelo 
Governo do Estado, que é
garantir   moradia  digna 
para  as  camadas  menos 
favorecidas  de 
nossasociedade.  A  meta  do
governo estadual é construir
150 mil novas moradiasnos 
próximos  quatro 
 anos  para  atender as
famílias que vivem
em área derisco e as que
ganham até cinco salários
mínimos.

Projeto de Lei amplia
para dez anos prazo

mínimo para
transferência de

 imóveis da CDHU
É com alegria e ânimo que
a CIACITRE (Escola de
Ciclismo e Atletismo de
Tremembé) comemora as
conquistas de suas
atividades mais recentes.
No dia 24 de setembro
(sábado), convidados pelo
diretor de uma escola
particular da região, a
equipe de ciclismo
participou do 4º Passeio
da Primavera da
instituição. No dia 25 do
mesmo mês, os jovens
ciclistas participaram da
terceiraetapa do
campeonato paulista Copa
Sênior Master Feminino
2011 e trouxeram duas
medalhas de bronze e duas
de ouro para a
cidade.Segunda feira, 26
de setembro, a CIACITRE
participou de uma palestra
no departamento de
educação física de uma
universidade em Taubaté,
a convite de um aluno do
quarto ano do curso de
educação física. O diretor
presidente da CIACITRE,
Sergio Pannain, o Vice
presidente, Célio João
Manfredini Filho e os
alunos ciclistas, Helio
Marques da Silva, Igor
Marques da Silva, Lucas
Couto, Marcelo de Souza
e Vitor Nunes Barbosa,

participaram do encontro.
Na ocasião, o
fisioterapeuta e triatleta,
Célio João Manfredini,
conseguiu passar seus
conhecimentos técnicos
e sua vivência como atleta
profissional e Sergio
Pannain apresentou a
trajetória da CIACITRE
desde seu nascimento até
os dias atuais e suas
impressões sobre o
ciclismo de base na região
e no país. De acordo com
a equipe da Escola de
Ciclismo, ficou
constatado que o ciclismo
no Brasil precisa do
apoio público, privado e
de instituições de ensino
como universidades para
desenvolver a prática
efetiva do
esporte.Recentemente,
no dia 02 de outubro, a
CIACITRE esteve
presente no campeonato
Valeparaibano de ciclismo
– a 6ª Etapa Copa Sênior
Master, que aconteceu em
Pindamonhangaba. Os
alunos da CIACITRE
foram destaque na
competição e fizeram 
três dos cinco lugares de
um pódio infanto-juvenil
masculino: Marcelo de
Oliveira foi o 3º
colocado, Lucas Couto, o

4º, e Vitor Nunes
Barbosa, o 5º. Carolina
Alvarenga conquistou o
1º lugar na categoria
feminino infanto-juvenil,
e Maria Couto, irmã de
Lucas Couto, conquistou
o 2º lugar na categoria
f r a l d i n h a
feminino.Ultrapassando
fronteiras, a Escola de
Ciclismo passa a contar
com o apoio da atleta
Kathleen Cristina, da
cidade de
Itaquaquecetuba, em suas
competições.Continuam
abertas as inscrições e
testes para a temporada
2012 na CIACITRE. Os
interessados devem
procurar a sede da Escola,
localizada na Rua Antonio
Lourenço Xavier, 276, em
frente ao palco de
eventos. A equipe
responsável pelos jovens
atletas lembra que os
candidatos devem se
abster substância que
prejudique a saúde. Os
jovens precisam estar
matriculados em alguma
escola, ter um
comportamento adequado
para um atleta e
disposição para treinar, no
mínimo, durante 50
minutos, três vezes por
semana.

Jovens de Tremembé
são destaque no

ciclismo da região
A Fanfarra Municipal de
Tremembé (FAMUTRE)
conquistou neste mês de
outubro mais um
campeonato para o seu
ranking de vitórias. Desta
vez, a FAMUTRE venceu
o Campeonato Aberto do
Estado de São Paulo,
realizado no dia 2 de
outubro na cidade de
Jambeiro-SP. O evento

abriu os caminhos para a
FAMUTRE continuar a
busca pela vitória do
Campeonato Nacional de
Fanfarras e Bandas em
2011A FAMUTRE foi a
grande campeã geral do
evento, com a melhor
pontuação entre todas as
17 corporações
participantes. Os
destaques da grande

vencedora foram
o Mor André Fabiano
Barbosa (Kalunga), a linha
de frente que fez seu
trabalho com perfeição e
a baliza Fabiane Valentin
de Brito.A partir de agora,
a FAMUTRE direciona
seu empenho para a
conquista do Campeonato
Nacional 2011, que
acontecerá em breve. 

FAMUTRE conquista
campeonato em

Jambeiro

A Secretaria de Meio
Ambiente da Prefeitura de
Taubaté realiza até o final de
novembro deste ano o
primeiro Censo da Economia
Verde do município.O
trabalho é feito em parceria
com a rede ambiental Made
in Forest.Para cadastrar
empresas, instituições,
ONGs e pessoas físicas que
atuam no setor, a secretaria
disponibilizou diversos meios
de contato, como telefone e
email.Além de pontos de
recolhimento de materiais
recicláveis, podem se
enquadrar como agentes da
economia verde, por
exemplo, hotéis, pousadas,
instituições de ensino, entre
outros, que tenham em suas
atividades enfoque na
questão ambiental.O
cadastro é espontâneo e
pode ser feito pelo telefone
3624-4195, com Mariana
ou Ebertiane e pelos emails
pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.brmariana.meioambiente@taubate.sp.gov.br.Posteriormente,
o cadastro será
disponibilizado ao público
pela internet, nos sites da
Prefeitura de Taubaté
(www.taubate.sp.gov.br) e
da Made in Forest
(www.madeinforest.com).O
Censo da Economia Verde
será dividido em seis

áreas:Eco Educação -
profissional da educação ou
e m p r e s a / i n s t i t u i ç ã o
educacional, que ministre
cursos, treinamento ou
oficinas de Educação
Ambiental em
estabelecimentos públicos ou
privados. Ainda fazem parte
desse grupo artistas e
empresas de teatro, música
e cinema que empregam
sustentabilidade em suas
atividades.Eco Produtos -
empresa industrial, comercial
ou artesanal, cooperativas ou
associações de munícipes
que produzam ou
comercializem bens
ambientalmente responsáveis
de qualquer natureza. Nesta
classe estão os fabricantes
de produtos sustentáveis,
agricultura orgânica, artigos
produzidos a partir de
materiais reciclados,
produtor de matérias primas
sustentáveis, etc.Eco
Serviços - profissional ou
empresa que trabalhe em
direito ambiental, engenharia,
gestão, consultoria,
licenciamento, crédito de
carbono, decoração,
arquitetura, design e limpeza
ambiental. Incluem-se, ainda,
reflorestamento, jardinagem,
construção, ou outros

serviços ambientalmente
responsáveis.Eco Turismo -
hotéis, pousadas,
gastronomia (bares e
restaurantes), orgânicos,
guias e agentes turísticos com
foco em turismo ecológico e
sustentável praticado na
cidade. Ainda constam nesse
grupo atrações eco turísticas
e sustentáveis, como trilhas
e passeios em sítios,
fazendas, reservas e parques,
além de esportes e atividades
sócio-educativas na
natureza.Reciclagem -
pontos de descarte ou de
compra e venda de materiais
recicláveis, sucateiros,
associações, cooperativas,
r e c i c l a d o r e s ,
transformadores, lojas,
clínicas, bancos,
supermercados, escolas,
empresas, farmácias e
drogarias, etc. que
recepcionem quaisquer tipos
de materiais recicláveis,
existentes no
município.ONGs & OSCIPs
Ambientais (Organizações
Não Governamentais) -
instituições ambientais não
lucrativas, de todos os tipos,
que militam em meio
ambiente, Eco Educação,
reciclagem e sustentabilidade
no município.

Censo da Economia
Verde de Taubaté

prossegue até fim de
novembro

Evento gratuito será
realizado no próximo dia 22;
iniciativa é da Faculdade
Anhanguera de Taubaté e da
Associação para Síndrome
de Down (Assid)O dia 22 de
outubro foi instituído como
Dia Municipal da Síndrome
de Down. Em comemoração
a data, a Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 1) e a Associação
para Síndrome de Down
(Assid), realizam o segundo
simpósio com o tema: Um
olhar multidisciplinar para
Síndrome de Down. O
evento, gratuito e aberto ao
público, será realizado das
7h30 às 11h.A Síndrome de
Down (SD) é uma alteração
genética e está associada a
algumas dificuldades de

habilidade cognitiva e
desenvolvimento físico. No
evento, os interessados em
mais esclarecimentos sobre
os aspectos gerais do
distúrbio e as formas de
conduta para pacientes com
a SD poderão tirar suas
dúvidas com os especialistas
no assunto.Para participar é
necessário fazer a inscrição
com antecedência até a
próxima quinta-feira (20),
pelos telefones (12) 3621-
2906 / 3622-8791, ou pelo
e - m a i l
inscricao.assid@hotmail.com.
O evento acontece na
Faculdade Anhanguera de
Taubaté (unidade 1), que
fica localizada na Av. José
Olegário de Barros, 46/
58.Confira a programação

completa:22/10 (sábado)
7h30: Credenciamento8h30:
Palestra – Alimentação
saudável em todas as
ocasiões da vida, com
Jaqueline Müller,
nutricionista e mestre em
ciências pela Faculdade de
Saúde Pública da
Universidade de São Paulo
(USP).9h30: Palestra – O
coração e a síndrome de
Down, com Jane Cristina
Ebram, especialista em
cardiologia pediátrica.
10h30: Café11h00: Palestra
– Limites são necessários?
Como trabalhá-los?, com
Ana Maria Gomes de Araújo
(Ana Baiana), pedagoga,
psicopedagoga e mestre em
linguística aplicada à
educação.

Taubaté recebe simpósio em

comemoração ao Dia Municipal

da Síndrome de Down

A Setuc (Secretaria de
Turismo e Cultura)
promove em Taubaté uma
série de eventos culturais
para todas as idades, em
diversos pontos de
encontro espalhados por
toda a cidade.A
programação, que vai de
19 a 23 de outubro, conta

com apresentações
musicais, abrangendo
numerosos estilos de
música que vão desde
shows com bandas,
grupos de choro e roda
de violeiros até
momentos mais
interativos com DJ.Os
eventos acontecem em

toda a cidade, desde a
região da APAE até o
bairro da Estiva,
acolhendo também
atrações no Alto do São
Pedro, Mercado
Municipal, Praça
Monsenhor Silva Barros
e Praça Dom
Epaminondas.

Secretaria de Turismo e
Cultura realiza eventos

em Taubaté
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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.

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


