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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.

A seletiva de
classificação da Tabuada
Vanguarda aconteceu
neste dia 18 de março, no
Teatro Mario Covas.
Participaram dez alunos
da rede municipal de
ensino de Caraguá e dois
estudantes da rede
estadual. A vitória ficou
com Deivid Estrela
Bertoldo, da escola Profª
Antonia Antunes Arouca,

do bairro Massaguaçu. A
fase classificatória da
competição será no dia 8
de abril, às 15h, no espaço
Educamais, em
Jacareí. Caraguá faz
parte do grupo 2 e
compete com os
municípios de Jambeiro,
Paraibuna, Ilhabela,
Monteiro Lobato, Santa
Branca, São José dos
Campos, São Sebastião,

Ubatuba e Jacareí.Na
seletiva, Bertoldo
disputou os últimos
cálculos com a aluna
Vanessa Ferreira da Silva,
da escola municipal
Benedita Pinto Ferreira,
bairro Casa Branca.
“Agora vou estudar
bastante com a minha mãe
para conseguir fazer as
contas cada vez mais
rápido”, disse o estudante.

Caraguá já tem representante
na Tabuada Vanguarda

O aluno Lucas Macklim
Sina, da Escola Estadual
Semíramis Prado de
Oliveira, venceu a seletiva
de Ubatuba para
representar a cidade na
quarta edição da Tabuada
Vanguarda, um projeto da
Rede Vanguarda, afiliada
da TV Globo na região. A
seletiva ocorreu na Escola
Municipal Tancredo de
Almeida Neves, na manhã
da última quarta-feira, 16.
Os alunos deveriam
responder rapidamente as
questões de multiplicação
com grau de dificuldade
ampliado. Lucas, que
permaneceu tranquilo
durante a competição e
teve muita agilidade e
rapidez nos cálculos,
disputou a vaga com
outros quatro alunos. Os

concorrentes foram os
vencedores em suas
escolas, sendo eles:
Escola Estadual Idalina do
Amaral Graça: Taiara
Cristina A. F. dos Santos,
Escola Estadual Maria
Alice Alves Pereira:
Tayna de Oliveira, Escola
Estadual Áurea Moreira
Rachou: Eduardo
Henrique Prado, Escola
Municipal Tancredo de
Almeida Neves: Drielle
Ramos de Carvalho. Para
a supervisora de ensino da
Secretaria de Educação de
Ubatuba, Flávia Comitte,
essa participação na
Tabuada Vanguarda
incentiva o interesse pela
disciplina matemática.”É
muito importante para o
município participar de
uma atividade como essa,

pois estimula o apreço
dos alunos por cálculos
m a t e m á t i c o s ,
incentivando-os pelo
interesse na disciplina.
Agora vamos torcer e
acompanhar o aluno
Lucas na disputa
regional”, disse a
s u p e r v i s o r a .
Flávia Comitte
agradece a Diretoria de
Ensino de Caraguatatuba
pela organização da
seletiva, assim
 como os representantes
da equipe técnica
Professores Ivan Castilho
e Ronaldo e a comissão
de avaliação professoras
Mariléa Borine D’Angelo
e Patrícia Patural da
Escola Municipal
Tancredo de Almeida
Neves.

Aluno da Escola
Estadual Semíramis

representará Ubatuba na
Tabuada Vanguarda
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No próximo dia 30 de
março, 4ª feira,
acontecerá mais um
tradicional encontro
gastronômico de Campos
do Jordão, Cozinha de
Bistrô que homenageará a
estação mais
deslumbrante da
cidade.Para isso, o
Restaurante Kouguem
preparou para essa noite
um cardápio que dará as
boas vindas ao convidados
com coquetel de boas
vindas, quando será
servidos Caipisake de
morango e canapés de
salmão cozido.A entrada

Cozinha de Bistrô brinda
o outono em Campos do

Jordão

terá Califórnia Kouguem
e Serviche de truta
salmonada, o que
aumentará mais o apetite
para o prato principal que
terá Tempura de
Seqüências (camarão,
peixe branco, shiitake e
legumes da
época).Fechando a noite,
a sobremesa será Anmitsu
(Salada de frutas
japonesas com sorvete de
creme).A Cozinha de
Bistrô começa às 20h 30,
com convites a R$ 46,00
+ 10% (pessoa), incluso
água e chá, bebidas
(saque) R$ 16,00; 

refrigerantes R$ 8,00 e
demais bebidas e sucos
serão cobrados a parte.A
Cozinha de Bistrô é uma
realização da Asstur com
apoio da Associação
Brasileira Ind.
de Hotéis (ABIH), dos
p o r t a i s
CamposdoJordao.com.br
e PortaldeCampos.
com.brInformações e
reservas de convite na
Asstur pelo telefone (12)
3664-1532 ou
ass tu r@ter ra .com.br
Restaurante Kouguem
fica na Travessa Isola
Orsi, 47 – Capivari.

Nos dias 16 e 17 de
março, Campos do Jordão
recebeu o primeiro
workshop promovido pelo
Ministério do Turismo em
parceria com a Marca
Brasil para a implantação
do Planejamento de
Gestão dos Destinos
Turísticos.Neste primeiro
módulo nomeado
“Competitividade do
Destino –
Posicionamento e
Formação de Grupo
Gestor”, contou com a
presença de
representantes de
entidades públicas e
privadas da cidade de
diversos segmentos como
turístico, hotelaria,
gastronomia, meio
ambiente, entre
outros.Planejamento de
Gestão dos Destinos
Turísticos é uma ação de
c o m p e t i t i v i d a d e ,
resultante de um
elaborado estudo feito
pelo Ministério do
Turismo, Fundação
Getúlio Vargas e Sebrae
Nacional que analisaram
13 dimensões de 115

cidades, das quais 65 são
destinos indutores
turísticos e outras 50
selecionadas. O estudo
apresenta um diagnóstico
individual de cada
município, em
comparação com
resultados nacionais, com
as capitais e não capitais;
para que possam ser
sanadas as deficiências e
enaltecer as qualidades
dos produtos e serviços
que são oferecidos aos
turistas brasileiros e
estrangeiros.Durante o
encontro foi apresentado
o projeto, bem como os
dados obtidos pelas 13
dimensões do estudo, que
depois foram debatidos
pelos participantes, que
elegeram, ainda, os
integrantes do Grupo
Gestor, que será formado
por representantes das
entidades locais, tendo
como coordenadoras
Roselaine Dantas
(Campos do Jordão e
Região Convention &
Visitors Bureau), pela
iniciativa privada e Lúcia
Frozino (Secretaria

Municipal de Turismo),
pela iniciativa pública.O
intuito dessa ação é
promover agentes de
governança, nos
municípios avaliados,
ampliando os
conhecimentos e
p l a n e j a m e n t o s
estratégicos, contando
com o respaldo de
gestores nacionais que
darão os suportes para a
estruturação e execução
dos planos de cada uma
das localidades.A
primeira reunião do
Grupo Gestor de Campos
do Jordão acontecerá no
próximo dia 28/03, na
Secretaria Municipal de
Turismo que terão como
assuntos a serem
abordados: Apresentação
dos índices de
competitividades ao trade
turístico e à população;
Cronograma anual de
reuniões; Captação de
novos dados sobre os
dados abordados na
pesquisa e Organização
das habilidades e
competências do Grupo
Gestor.

Campos do Jordão
forma Grupo Gestor de

Turismo

A partir do dia 28 de
março, estarão abertas as
inscrições para o
processo seletivo para os
bolsistas do 42º Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão
“Luís Arrobas Martins”,
que acontecerá entre os
dias 02 e 24 de julho de
2011.As inscrições
podem ser feitas no site
do Festival de Inverno, na
área de Bolsistas, até o dia
02 de maio, podendo
participar musicistas com
instrumentos de
orquestras, além de piano,
harpa, violão, canto,
composição e técnica de
gravação de música
c l á s s i c a . O s
i n s t r u m e n t i s t a s
brasileiros e estrangeiros
deverão ter no máximo 30
anos (nascidos a partir de
01 de janeiro de 1981) e
candidatos para canto e
composição a idade
limite será de 35 anos
(nascidos a partir de 01 de
janeiro de 1976).No ano
de 2011, não haverá
audições presenciais, mas
a seleção dos candidatos

ocorrerá através dos
vídeos postado no site
Youtube, interpretando
obras constantes no edital
do processo seletivo.Os
bolsistas selecionados
para participar do 42º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão recebem
passagem de ida e volta de
São Paulo a Campos do
Jordão, translado durante
o Festival, hospedagem,
café da manhã, almoço e
jantar, além de ingressos
gratuitos para toda a
programação do
evento.Na programação
pedagógica haverá aulas
individuais dos
instrumentos, master
classes, palestras, ensaios
para música de câmara e
da Orquestra do Festival,
que será formada por
alunos e professores
residentes sob regência
do maestro Cláudio
Cruz.Os bolsistas de
composição terão suas
obras executadas durante
a programação do Festival
pelo Grupo de Câmara
Residente, composto por

músicos especializados
nas novas técnicas
instrumentais. Já os de
técnica de gravação irão
registrar as apresentações
dos principais concertos
da programação, indo de
solistas e músicas de
câmara até a apresentação
de orquestras
sinfônicas.Os destaques
brasileiros entre os
bolsistas concorrem a
prêmios como o Eleazar
de Carvalho que concede
uma bolsa de estudo de
R$ 48 mil para que o
contemplado aperfeiçoe
seus estudos no exterior;
Premio Ayrton Pinto que
premiará 4 bolsistas, no
valor de R$ 8 mil, nas
categorias cordas,
madeiras, metais e
percussão e, piano,
violão, harpa e canto. Para
o destaque em
composição ganha no
Concurso de Composição
Camargo Guarnieri o
prêmio de R$ 15
mil.Mais informações
pelo site www.festival
c a m p o s d o j o r d a o .
org.br

Em Campos do Jordão
Festival de Inverno abre
as inscrições dia 28/03

Entre os dias 31 de março e
02 de abril, Campos do
Jordão será palco de
discussões sobre saúde e
estética, quando acontecerá
o VIII Congresso
Internacional de Medicina
Estética. Durante os três dias
de evento, serão discutidos
temas ligados a patologia
estética, bem como os
tratamentos, técnicas e
procedimentos para atender
as necessidades físicas e de
saúde dos pacientes.Entre os
convidados internacionais

que estarão ministrando
palestras no evento estão
Michael Klentze (Alemanha),
Julio Ferreira (Argentina),
Sergey Bezreikov (Ucrânia),
Alain Teenbaum
(Suíça), Mônika Funks
(Áustria), David
Botzner (Israel), Alma
Campos (México), Blanca
Miller (México), Gebhald E.
M. Gramlich (Alemanha),
Daniel Fattaccioli (Peru),
Carlos Pedroza (Colômbia),
Lúcia Lopez Arguero
(Argentina), Luis Samanes

(Argentina) e Daniel
Muhlethander Zagia
(Uruguai).O VIII Congresso
de Medicina Estética será
realizado no Campos do
Jordão Arts & Convention
Center, promovido pela
International Association of
Aesthetic Medicine
(IAAM- ASIME), com
apoio da Associação
Brasileira de Medicina
Estética (ABME).
Informações pelos telefones
(21) 2551-4012/ 2553-
6628

Campos recebe VIII
Congresso Medicina

Estética

O ubatubense Joaquim
Gonçalves disputa no
próximo dia 3 de abril sua
primeira prova internacional:
a Meia Maratona, em
Santiago, no Chile. O atleta
que correrá com o número
10.255, tem boa expectativa
para a estreia: “Estudei o
percurso e creio que é
possível conseguir um bom
tempo. Chegarei ao Chile
alguns dias antes da prova,
para me adaptar ao clima e
fazer o reconhecimento do
percurso”, declarou Joaquim.
A viagem está marcada para
o dia 29.Joaquim, que
participa da categoria 45-49
anos, tem treinado
diariamente em dois períodos
e também está trabalhando a
musculatura: “Como estou
voltando de uma contusão,
estou fazendo dois treinos de
6 quilômetros por dia, além
da academia. Na próxima
semana aumento para 12
quilômetros e depois é só
manter o ritmo para a prova”,
contou.O atleta agradece o
apoio que tem recebido de
toda a comunidade. “É uma
prova especial para mim e

para o atletismo de Ubatuba
e só tenho a agradecer o
apoio que a prefeitura, em
especial o prefeito Eduardo
Cesar, meus patrocinadores
e alguns amigos e
empresários têm dado para
a disputa dessa competição”,
disse o atleta.Esporte
ajudou a cura do
alcoolismo Através do
esporte, Joaquim conseguiu
se libertar de oito anos de
alcoolismo. “Cheguei ao
fundo do poço e graças a
Deus ainda havia uma
esperança. Recebi apoio e
hoje são dezesseis anos de
vida limpa e com muita
saúde”, conta o atleta, que já
participou de provas locais,
regionais e nacionais, como
a maratona de São Paulo e a
São Silvestre.”Subir ao
pódio, conquistar medalhas e
troféus são consequências,
são o resultado de um
trabalho, mas com certeza
não é o mais importante. O
que valorizo é a oportunidade
que Deus me deu de
reconstruir tudo”, finaliza
Joaquim.A prova A
Maratona de Santiago é uma

das provas mais importantes
da América do Sul e será
disputada nos percursos
Maratona (42.195m), Meia
Maratona, com 21 Km e uma
prova de 10 Km (essa com
largada no mesmo local, mas
percurso diferente). Segundo
a organização da prova, as
inscrições se esgotaram na
última quarta-feira, 16,
confirmando a participação
de 20 mil corredores de todo
o mundo; 7.500 atletas
disputarão a meia maratona,
enquanto pouco mais de 3 mil
farão o percurso completo. A
prova de 10 Km terá mais de
8 mil corredores. A largada
acontecerá na Plaza de la
Ciudadanía em frente ao
Palacio de la Moneda, sede
do governo chileno.Os
organizadores informam que
dos 20 mil participantes,
cerca de 2 mil são
estrangeiros. A maior parte
dos atletas estão inscritos nas
categorias entre 20 e 39
anos, sendo que 40
corredores têm mais que 70
anos. Cerca de 5 mil
mulheres participarão das três
provas.


