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No fim de semana de 03
e 04 de dezembro,
Campos do Jordão
comemora mais uma
edição da Festa das
Hortênsias, que acontece
no Parque das Cerejeiras
- Sakura Home.O evento
que reúne em dois dias
apresentações de danças e
músicas típicas, também
contará com o sabor da
culinária japonesa, além
de malhas e artesanatos
confeccionados pelos
profissionais da cidade.A 
11ª  edição da Festa das
Hortênsias é uma
realização da
Beneficência Nipo
Brasileira de São Paulo e
do Clube Cultural e
Recreativo Cereja, com
apoio da Prefeitura de
Campos do Jordão com
abertura no dia 13, a partir
das 10 horas.A festa

começou em 2002 em
comemoração a uma das
plantas símbolos da
cidade, devida a sua
adaptação ao clima frio.
Outro objetivo das festas
da colônia japonesa, tão
tradicional na cidade
como a da Cerejeira em
Flor é a obtenção de
fundos para o Recanto de
Repouso Sakura
Home, que vive de
donativos.O Parque
Cerejeira Sakura
Home fica na Rua
Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila Albertina, a
entrada é
franca.Informações sobre
o evento pelo telefone
(12) 3662-2911.Sobre as
hortênsias: A hortênsia
ou hidrângea é uma planta
de folhas largas da família
H y d r a n g e a c e a e ,
pertencente ao

géneroHydrangea, é
natural da região da China
e do Japão. Com chegada
no Brasil, através da
família real, onde foram
inseridas na região
serrana fluminense
(Petrópolis e
Teresópolis). Devida a sua
adaptação as baixas
temperaturas essas
plantas ganharam a região
sul do país através das
mãos dos imigrantes
alemães e italianos. Do
mesmo modo a região da
Serra da Mantiqueira
paulista, como Campos
do Jordão. Hoje, a planta
é procurada pelos
paisagistas em
ajardinamentos devido ao
sua variação de cor
conforme o ph do solo,
indo de azul (em solos
ácidos) à rosas (em solos
alcalinos).

Vem aí a 11ª Festa das
Hortênsias em Campos

do Jordão

A Prefeitura de Campos
do Jordão, através da
Fema Promoções,
promove pelo segundo
ano o Natal Encantado que
terá como decoração
pelas ruas de Vila
Abernéssia e Capivari,
bonequinhos de
chumbo.Além da
decoração que remete ao
Natal, lembrando que o
comércio da cidade
também já prepara suas
vitrines para essa data
festiva, haverá uma
programação com
apresentações de corais,
shows de MPB e gincanas

para criançada. Para
fechar o ano de 2011 e dar
as boas vindas a 2012,
haverá uma grande queima
de fogos.A expectativa da
empresa organizadora é
que nesse período cerca
de 80% a 90% da
capacidade dos hotéis e
pousadas esteja
 ocupada, fortalecendo
dessa forma Campos do
Jordão como um dos
destinos para as Festas de
Fim de Ano.O diretor da
Fema Promoções,
Marcelo Faria acredita
que nos próximos anos
Campos do Jordão esteja

promovendo um dos
melhores Fim de Ano do
Brasil, graças a sua
estrutura de hotelaria,
gastronomia, clima e
arquitetura europeia,
tornando o destino das
m o n t a n h a s  
a opção ideal para passar
o período de festas.O
Natal Encantado acontece
entre os dias 26 de
novembro a 08 de janeiro
de 2012. Com
apresentações de corais e
shows de mpb com
entrada franca.  – Outras
informações pelo
telefone (12) 3663-3194.

Natal Encantado será em
Campos do Jordão

Campos do Jordão abre
suas portas para receber
uma seleção de artistas
que se apresentarão entre
os dias 08 e 11 de
dezembro no 1º Campos
Jazz Fest.A primeira
edição do evento, que terá
apresentações gratuitas na
Concha Acústica da Praça
do Capivari, numa
combinação perfeita em
jazz, blues, r&b, dixieland
e soul em diversas
intervenções urbanas e
apresentações especiais.
Confira a programação
abaixoEntre os nomes que
passarão pela cidade estão
Big Band da Orquestra
Jazz Sinfônica do Estado
de São Paulo (SP), 
Taylor McFerrin (EUA),
Donny Nichilo (EUA),
Sara ð (ESP), Blues
Etílico (RJ), Kenny
Brown (EUA), Izzy
Gordon (SP),  Bocato
(SP), além de Big Time
Orchestra (PR), Igor
Prado (SP), Orleans
Street Jazz Band (SP),

Vasco Fae (SP) e Caviars
Blues Band (SP).O evento
será um atrativo para as
pessoas subirem a serra
numa época em que
Campos do Jordão está
convidativa, num clima
realmente especial e
tornando-se o cenário
ideal para curtir música
de alta qualidade. Que
ainda levará a genialidade
do jazz a bairros menos
privilegiados da cidade,
bem como promover a
cultura do jazz, tendo
como atração Orleans
Street Band, aonde os
músicos de rua estarão
presentes pela cidade e
não somente no centro
turístico.Tendo como
curadores musicais
Herbert Lucas e
Archimedes Monea.
Lucas produz e é
responsável pela direção
artística do Bourbon
Street Music Club (São
Paulo). E tendo
participado de eventos
semelhantes ao que será

trazido a Campos do
Jordão, como Free Jazz,
Tim Festival, Rock in Rio,
Nescafé in Blues, Búzios
Jazz & Blues, Guarujazz,
Ilhabela Jazz Fest, Rio das
Ostras, Bourbon Street
Fest, Bourbon Fest Paraty
e Paraty Latino.
Recentemente, como
produtor trabalhou nas
turnês com Amy
Winehouse no Summer
Soul e com Ziggy Marley
e Shakira no Pop Music
Festival. Já Monea
realizou trabalhos no
Bourbon Fest Paraty,
Light Jazz & Blues, Club
Jazz in Bossa, Macaé
Fest, entre
outros.Campos do Jordão
foi a escolha feita a dedo
pelos organizadores pela
sua tradição de receber
grandes eventos
relacionado à música
como o Festival
Internacional de Inverno,
que há mais de 40 anos
tem como seu cenário
principal a cidade.

Vem aí o 1º Campos Jazz
Fest

Mais de 1.100 alunos da
Rede Pública de
Educação de
P i n d a m o n h a n g a b a
participaram da Provinha
Brasil de matemática,
realizada em setembro
para os alunos do 2º ano.
Pindamonhangaba teve a
classificação nível quatro,
isto representa que os
alunos são capazes de
realizar operações
mentais e reconhecem
unidades de medida de
tempo e formas
geométricas. Este é um
dos níveis desejáveis para
ser alcançado ao final do
2º ano.O nível de
aprendizagem vai até
cinco, o qual representa
domínio total das
habilidades matemáticas
trabalhadas em sala de
aula. A diretora
pedagógica, Márcia
Fernandes Lima Silva,
afirma que a classificação
da cidade é uma das

formas de aperfeiçoar
cada vez mais o ensino. “O
nível quatro de
proficiência mostra que
os alunos estão aplicados
para aprender, além de
deixar clara a qualidade
do ensino de Pinda”.O
prefeito João Ribeiro
parabeniza os alunos e
professores pelo
desempenho. Ele salienta
que isto prova o
compromisso que a
Prefeitura tem a educação
do município. “O
professor é um
profissional muito
importante na vida de
todos. Os pais também
estão de parabéns, porque
incentivam os filhos a
estudarem”, comenta o
prefeito.Esta foi a
primeira vez que a
Provinha Brasil de
Matemática foi aplicada
em todo o país. Foi criada
como teste em 2011,
porque em 2012 será

realizada juntamente com
a de Língua
Portuguesa. Pindamonhangaba
participa da Provinha
Brasil desde 2008, sendo
que em 2009 iniciou uma
aplicação sistemática, ou
seja, todas as turmas dos
2º anos das escolas
municipais participaram
da prova de acordo com as
normas estabelecidas
pelo Ministério de
Educação e Cultura
(MEC).A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Educação e Cultura, irá
realizar uma oficina de
capacitação para os
gestores das unidades
escolares, que
participaram da Provinha
Brasil, onde fará a análise
do processo de aplicação
e verificação dos planos
de ação com base nos
resultados obtidos. Este
evento será realizado até
o final de novembro.

Alunos de Pinda
apresentam alto nível de
proficiência na Provinha

Brasil

Nove veículos do acervo do
Museu Roberto Lee, de
Caçapava, estarão em
exposição no Salão
Internacional de Veículos
Antigos que será realizado de
24 a 27 de novembro no
Pavilhão Oeste do Anhembi,
em São Paulo.O evento é
organizado pelo Automóvel
Clube do Brasil em parceria
com a Reed Exhibitions
Alcântara Machado.Os
veículos do museu de
Caçapava que participam do
evento são um Alfa Romeo
1930; um Tucker, 1948; um
Packard 120 1939; um
Packard 1931, um Talbot
1923, um Buick 1941, um
Singer 1951, um Hupmobile
1938 e um Studebaker
Commander 1938.Os carros
fazem parte do acervo do
Museu Roberto Lee, que foi
transferido para Prefeitura de
Caçapava em 10 de janeiro
deste ano.A participação dos
veículos no Salão
Internacional de Veículos
Antigos faz parte de uma
parceria firmada em junho
deste ano entre a Prefeitura
de Caçapava e o Automóvel
Clube do Brasil. A parceria
prevê a restauração do
veículo Alfa Romeo RL 1926

por parte do Automóvel Clube
e cessão de um estande no
salão de antigos.O evento
promete grandes atrações
tanto para aficionados por
automóveis antigos como para
o público em geral.Segundo os
organizadores, o visitante terá
a oportunidade de conhecer a
história do automóvel no Brasil
e no mundo, acompanhando
cada etapa, desde os
primeiros veículos construídos
artesanalmente até os
modernos carros da
atualidade, chegando inclusive
aos avançadíssimos carros-
conceito.Entre as atrações
programadas está a linha de
montagem do
revolucionário Ford T, o
primeiro automóvel produzido
em larga escala e que,
literalmente, colocou o mundo
sobre rodas e duas
homenagens especiais: os 20
anos do tricampeonato de
Ayrton Senna e o centenário
do eterno Juan
 Manuel Fangio, além dos
nove veículos do
museu de Caçapava,
considerado um dos principais
museus históricos de
automóvel do Brasil, fundado
pelo pioneiro colecionador
Roberto Lee. Uma série de

outras atividades foram
planejadas para garantir a
diversidade de opções para
diversos gostos. Haverá Show
de Ilusionismo, Leilão de
Automóveis Antigos e
Palestra com Rexford
Parker,  uma das maiores
autoridades mundiais em
design automobilístico.
S e r v i ç o :  S a l ã o
Internacional de Veículos
Antigos Data: 24 a 27 de
novembro de 2011
Horário: quinta (24), sexta
(25) e sábado (26,) das 12h
às 22h e no domingo (27)
das 10h às
20h.Local: Pavilhão de
Exposições do Anhembi - Av.
Olavo Fontoura, 1.209 -
Santana São Paulo/SP.
Ingressos: Adulto (R$ 25) -
Ingressos válidos para
qualquer dia e para
maiores de 12 anos, Infantil
(R$ 12). Ingressos válidos
para qualquer pessoas de 5
a 12 anos e meia entrada
(R$ 12); estudantes,
professores e aposentados -
critérios para compra da
meia entrada estão à
disposição no site oficial do
evento no link: http://
sa laodeant igos .com.br/

como-visitar/.

Museu Roberto Lee: Caçapava
participa do Salão Internacional de

Veículos Antigos em São Paulo

A Câmara de Taubaté
convida a população a
participar da audiência
pública para discutir o
projeto de lei do governo
estadual sobre a criação da
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba, que
acontecerá na sexta-feira, 25,
às 19h30, no
auditório da Faculdade de
Engenharia Civil,
localizada na travessa da rua
4 de Março.”A
intenção é aprimorar o
projeto de lei apresentado
pelo governador Geraldo
Alckmin à Assembleia
Legislativa na última semana.
São José, Taubaté e outras

cidades sediarão as
audiências, e depois o
projeto será votado na
Assembleia. É importante a
participação de todos os
vereadores e da população”,
afirmou o presidente da
Câmara, Jeferson Campos
(PV).A transformação do
Vale do Paraíba em Região
Metropolitana é um assunto
em debate na Assembleia
desde 2001. Caso venha a
ser criada, Estado e União
podem destinar recursos para
a Região Metropolitana, visto
que passará a haver um
planejamento integrado para
o desenvolvimento
socioeconômico regional.No

Brasil, há exemplos de
regiões metropolitanas que
figuram entre as maiores do
mundo em termos
populacionais, como a
Região Metropolitana de São
Paulo, que, com 17,9 milhões
de habitantes, fica atrás
apenas das regiões de Tókio
(35 milhões),
 Cidade do México (18,7
milhões) e Nova
York (18,3
milhões).Segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), a
Região Metropolitana que se
pretende criar no Vale do
Paraíba totalizaria 2,2
milhões de habitantes.

Taubaté: Criação da
Região Metropolitana

será debatida no dia 25

A Secretaria de Saúde de
Tremembé promove de 16
de novembro a 01 de
dezembro a Campanha Fique
Sabendo 2011. A
Campanha, que faz parte do
calendário do Ministério da
Saúde, é realizada anualmente
nos municípios de todo o
Brasil com o objetivo de
estimular um diagnóstico
precoce do vírus HIV.Em
Tremembé, a importância da
iniciativa se resume na
prevenção à AIDS. De
acordo com a Vigilância
Epidemiológica da cidade, a
Campanha incentiva a
conscientização sobre a
doença.A Campanha Fique
Sabendo acontece por meio
da distribuição de material
educativo, preservativos e
ainda conta com a realização

gratuita de testes de HIV no
Centro de Saúde Dr. Carlos
Borges Ancora da Luz, nas
unidades de Estratégia de
Saúde da Família (ESFs) e
nas unidades prisionais da
região. Durante os dias do
Fique Sabendo, as ESFs
estenderão seu horário de
funcionamento para as 20h,
realizando os testes de HIV,
esclarecendo dúvidas e
oferecendo atendimento
médico à população por um
período de tempo maior, para
que mais Tremembeenses
possam ser alcançados pela
iniciativa.Em 2011, a
Vigilância Epidemiológica
tem a expectativa de realizar
mais de 800 exames de
sangue para o diagnóstico do
HIV. Quem realizar o teste no
Centro de Saúde, receberá o

resultado dentro de 15
minutos. Já aqueles que
optarem por fazer o exame
em uma unidade ESF,
receberão o resultado em 20
dias. Os resultados positivos
para o HIV serão
encaminhados para
tratamento na Secretaria de
Saúde de Tremembé, por
meio do Sistema Único de
Saúde (SUS), em que será
oferecido ao paciente
acompanhamento médico,
psicológico e medicação.No
dia 1 de dezembro, Dia
Mundial da Luta
Contra a AIDS,
 haverá uma “blitz” em todas
as unidades de saúde do
município com distribuição de
material educativo e
preservativos para a
população.

Secretaria de Saúde
realiza a Campanha

“Fique Sabendo”
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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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Neste ano a cidade de
Ubatuba será decorada de
forma sustentável para o
Natal. Graças a uma
parceria entre Prefeitura
de Ubatuba e a Sanepav, a
decoração natalina será
feita com materiais
reciclados, utilizando
especialmente garrafas
PET (Politereftalato de
etileno). No início de
dezembro serão
decoradas as principais
ruas da cidade, praças
centrais e prédios
históricos, como a Cadeia
Velha, o Sobradão do
Porto, o prédio do antigo
Fórum e da antiga Câmara
Municipal. A parceria
ainda conta com o apoio
de escolas municipais,
estaduais e particulares
do município. Há cerca

de dois meses a
professora e orientadora
ambiental da empresa
Sanepav, Cássia Leitão, e
a funcionária da
prefeitura, Jaqueline
Dutra, iniciaram nas
escolas da cidade,
diversas oficinas onde os
professores aprenderam a
produzir guirlandas, bolas,
velas, sinos, festão e
flores, utilizando as cores
verde, vermelho e branco,
sempre a partir das
garrafas pet e copos
descartáveis. Nesta sexta-
feira, 18, cerca de 25
alunos da escola
municipal Marina Salete,
do bairro Perequê-Açu,
participaram, como
voluntários, da confecção
de guirlandas. Essa
participação dos alunos

fez parte da disciplina de
artes dos alunos da 5ª
série e foi coordenada
pelas professoras Ana
Lúcia e Maria
Luiza. Garrafas PET e
voluntários As garrafas
pets ainda podem ser
enviadas para as escolas
centrais de Ubatuba (Olga
Gil, Esteves, Deolindo,
Anchieta e Tancredo) e
também para as
particulares Criar-te,
Anglo, Taba e MV. Caso o
volume seja grande, entrar
em contato com
Jaqueline, no telefone
3834-1065, para que seja
providenciado o
transporte. Quem também
quiser ser um voluntário
no Projeto pode entrar
em contato com Cássia
pelo telefone 3832-5460.

Ubatuba utilizará
garrafas PET para

decoração de Natal

A equipe de Ginástica
Rítmica de Ubatuba subiu
ao pódio na 75ª Edição
dos Jogos Abertos do
Interior, realizado na
cidade de Mogi das
Cruzes. Na modalidade
conjunto (arcos e cordas)
a equipe, formada por
Beatriz Mariano, Camila
Ferreira, Jessica
Suguimoto, Myllena
Santos, Stefany Toledo,
Tamires Santos e Mariana
Jesus, conquistou o
terceiro lugar. No
individual, Mayara Santos
terminou na quarta
colocação nos aparelhos
arco e fita. No aparelho
mãos livres, Beatriz
Mariano conseguiu a
quinta posição e Tiffany
Santos ficou em sétimo
no aparelho bola. Esses
resultados deixaram
Ubatuba com a quarta
posição no Individual
Geral. Com a soma das
notas, a GR de Ubatuba
encerrou sua participação
nos Jogos, conquistando o
troféu de terceiro lugar
entre as equipes.”Foi um
ano de muita luta.
Pudemos participar de
torneios durante todo o
ano, mantendo as meninas
em contato com as
principais ginastas do país
e em constante
treinamento. Isso foi
fundamental para
conquistas como os Jogos
Regionais e agora essa
importante colocação nos
Jogos Abertos do
Interior””Gostaria de
agradecer à Prefeitura de

Ubatuba, que por meio da
Secretaria de Esporte e
Lazer, nos ajudou de
forma decisiva para
obtermos êxito durante
toda a temporada. Não
podemos esquecer
também a dedicação dos
pais das alunas, que
estiveram conosco em
todos os momentos”,
completou Jerusa.Mas o
ano da GR ainda não
acabou: as meninas
disputam o “Torneio das
Estrelas” em São Paulo e
encerram o ano em um
grande evento, nos dias 3
e 4 de dezembro aqui em
U b a t u b a . O u t r a s
modalidades Ubatuba
levou aos Jogos Abertos
outras modalidades, que
também conquistaram
bons resultados. O vôlei
masculino terminou o
torneio na 7ª posição,
chegando à segunda fase
do torneio. O futsal
feminino sub 21
participou do torneio,
mas não contou com a
sorte no sorteio da chave.
Enfrentou as duas
melhores equipes do
estado logo na primeira
fase, Araraquara e
 Barueri (representado
pelo time do Palmeiras),
e deu adeus à
competição.A equipe de
Biribol teve
 um problema com alguns
atletas que não
 puderam disputar o
torneio e foi eliminada na
primeira fase.As equipes
de damas e xadrez
feminino encerram sua

participação no final da
tarde desta sexta-feira. O
xadrez ainda luta pela
medalha de bronze,
enquanto o objetivo da
equipe de damas é ficar
entre as dez melhores do
estado, mesmo contando
com um jogador a menos
desde o início da
competição (a atleta que
defenderia a mesa 1, que
não pode viajar por
motivos pessoais).
Esporte da cidade Para
a Secretaria de Esporte e
Lazer de Ubatuba, a
participação da cidade
pode ser considerada
satisfatória. “O resultado
da equipe de GR foi
sensacional. Por
pequenos detalhes não
fomos campeões, o que
mostra a seriedade do
trabalho desenvolvido
pelas professoras Jerusa
e Joyce Suguimoto.
Durante o ano a prefeitura
proporcionou condições
para que a equipe pudesse
representar a cidade em
diversos torneios,
mantendo o espírito de
competição e
aprimorando a técnica. As
demais modalidades
representadas também
merecem destaque, pois
se qualificaram e
puderam participar de
uma das maiores
competições da América
Latina. Sabíamos das
dificuldades que
enfrentaríamos, tivemos
alguns problemas, mas,
no saldo geral, nossa
participação foi boa”.

Ginástica Rítmica de
Ubatuba brilha nos
Jogos Abertos do

Interior


