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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

Antiga aldeia dos índios
Guaianás, o conhecida por
Itaboaté, o município
nasceu entre o córrego do
Convento Velho e um seu
afluente. Consta que, a 20
de janeiro de 1636, o
sertanista Jacques Felix
foi incumbido pelo, então,
governador da Capitania
de Itanhaém, de desbravar
o sertão e demarcar as
terras da Capitania de São
Vicente, de propriedade
de D. Mariana de Souza e
Guerra, condessa de
Vimieiro.Deslocando-se
com sua família e grande
número de escravos
índios e cabeças de gado,
Jacques Felix conseguiu
impor-se na região
conquistada, e a 30 de
junho de 1639, o capitão-
mor da Capitania, Vasco
da Mota, concedeu terras
em sesmaria aos
povoadores.O progresso
logo se fez sentir. Foram
construídos : a Igreja
Matriz, cadeia, casa de
sobrado para o Conselho,
moinho de trigo, engenho
de açúcar e outros
edifícios.A 13 de outubro
de 1639, o sertanista
recebeu ordens de
informar sobre a data de
conclusão das obras, a fim

de que a povoação fosse
elevada a vila, o que se
verificou a 5 de dezembro
de 1645, com o nome de
São Francisco das Chagas
de Taubaté, segundo
proclamação feita por
Antônio Barbosa de
Aguiar, capitão-mor ,
Ouvidor e alcaide-mor da
Capitania de Condessa de
Vimieiro.Em 1646,
Jacques Felix foi,
novamente, encarregado
de penetrar sertão
adentro, em busca de
minas. Transpôs a
Mantiqueira, pela
garganta do Embu,
atingindo o planalto do rio
Verde. Outros o
sucederam. Entre eles,
Antônio Rodrigues
Arzão, que em 1693
descobriu ouro nos
sertões de Cuiaté, e
Bartolomeu Bueno de
Siqueira , que encontrou
as  minas  de Itaverava. As
notícias desencadearam a
corrida do ouro, a ponto
de determinar, em 1695,
a instalação da Casa da
Fundição , a primeira do
Brasil, projetando Taubaté
como centro irradiador
de bandeiras.Depois do
ouro, começou a fase do
café. Em 1854, o

município já se destacava
como um dos maiores
produtores do Vale do
Paraíba. Cultivava também
a cana-de-açúcar que
ocupava posição de
destaque na economia do
Estado. Data de sua
emancipação política: 5
de agosto de
1 8 4 2 . L o c a l i z a ç ã o :
Situada a 155 km, por
ferrovia, e 121 km por
rodovia, Taubaté é
limitado pelos municípios
de Monteiro Lobato,
T r e m e m b é ,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Roseira, Lagoinha, São
Luiz do Paraitinga,
Redenção da Serra e
C a ç a p a v a .
Altitude: 570m.Latitude:
2 3 g r a u s
01’30´””Sul.Longitude:
45graus33’31"Oeste .
Clima:  Seu clima
apresenta temperatura
acima de 36 graus Celsius
e mínima de 5,8 graus
C e l s i u s . R e g i ã o
administrativa: Região de
São José dos Campos,
terceira região
administrativa.Região
geográfica: Vale do
Paraíba. Extensão da Área
Territorial: 655 km²
Prefeito: Mário Ortiz.

Taubaté faz 366 anos
no dia 5 de dezembro

Origem do nome: Terê-
membé – o que treme
amolecendo: o brejo, o
tremendal. Antiga capela
do Senhor Bom Jesus do
Tremembé, fundada em
território de Taubaté por
provisão de 20 de abril de
1672, de Francisco da
Silva Dias, vigário geral
do Rio de
Janeiro.Estabelecido ali
o distrito policial de
Tremembé, por ato de 19
de agosto de 1890, foi
criado o distrito de paz do
mesmo nome, pelo
Decreto n.132, de 3 de
março de 1891, sendo por
sua vez elevado a
município pela lei n. 458,

de 26 de novembro de
1896. Como município,
instalado a 7 de janeiro de
1905, foi constituído com
o distrito de paz de
Tremembé.Fundador:
Baltazar da Costa Cabral
ou Manuel da Costa
Cabral – 1600-1672.Data
da Fundação: 20 de
fevereiro de 1600.Vila: 3
de março de
1891.Município: 26 de
novembro de
1896.Instalado: 19 de
dezembro de
1905.Transformado em
Estância Turística pelo
Decreto Lei n. 8506 em
27/12/1993 – Gov. Luiz
Antônio Fleury. Limites:

T a u b a t é ,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Monteiro Lobato e Santo
Antônio do
P i n h a l . To p o g r a f i a :
P a r c i a l m e n t e
plana.Clima: Ameno
variando 19 a 20 graus
Área: 174 km².Altitude:
554 m.População:
3 0 . 0 7 3 . A t i v i d a d e
Econômica: Cultura
agropecuária, produção
de leite, indústria de
transformação e
argila.Rodovia: SP 60.
Distância: 126 km da
capital.Atrações: Rios
Paraíba e Piracuama.
Prefeito: Orozimbo L.da
Silva.

Tremembé completa
115 anos
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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

Patrocinios  Culturais do Pedrão do Erê

Restaurante Gamella, Suzana Lanches e Pasteis, Rodrigo Lanches,
Regina Chiaradia, Modas e Modas, Ótica Tremembé,

Comercial Trabiju, Kará Bar, Auto Center Posto Vitória,
 Botequim Maricota ( Valéria )
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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: Papelatia Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
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: Banca da praça. -
Praça do Epaminondas.  -  3632-1808
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.

Miscelânea
Culinária

Suflê de bacalhau

Ingredientes:
2 cebolas médias picadinhas
2 tomates médios cortados em cubos
1 pimentão verde cortado em cubos
1 pimentão vermelho cortado em cubos
150 gramas de azeitonas pretas picadas
150 gramas de azeitonas verdes picadas
1 caixa de creme de leite
1 quilo de bacalhau
1 quilo de batata
Molho de tomate a gosto
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Azeite
Queijo parmesão ralado a gosto
Salsa a gosto
2 colheres de sopa de margarina.

Modo de preparar:
Dessalgue o bacalhau em água fervente. Em uma panela cozinhe as batatas, descasque e
esprema. Faça um purê de batata apenas com a margarina. Refogue a cebola picada no
azeite e deixe dourar. Adicione as azeitonas, os pimentões, o tomate, o molho de tomate
e o bacalhau já dessalgado. Quando apurar, cerca de 7 a 10 minutos, adicione o creme
de leite, mexa bem e imediatamente depois junte o purê de batatas. Mexa até que solte
do fundo da panela, coloque a pimenta do reino, o sal e desligue o fogo. Adicione a
salsa. Despeje em um recipiente de vidro que possa ir ao forno, polvilhe queijo
parmesão a gosto em toda a extensão do suflê e gratine por cerca de 20 minutos em
fogo médio pré-aquecido.

Curiosidades

Mundo animal

1 – O pica-pau pode dar cem bicadas por minuto numa árvore.
2 – O beija-flor bate as asas noventa vezes por segundo, quatro vezes mais rápido que
uma libélula. Ele voa de frente, de costas e até de cabeça para baixo. Procura néctar de
duas mil flores todos os dias.
3 – Apesar do tamanho, o pescoço de uma girafa tem apenas sete ossos, o mesmo
número de ossos do pescoço do ser humano. A cabeça da girafa fica a mais de dois
metros de distância do coração. Para fazer o sangue subir, o coração precisa ser muito
forte. O coração da girafa é quarenta e três vezes maior que o do ser humano.
4 – A píton reticulada, do sudoeste asiático é a maior cobra do mundo, podendo atingir
até dez metros.
5 – Quando em perigo, os elefantes formam um círculo em que os mais fortes protegem
os mais fracos.
6 – A temperatura de um sapo pode ser de dez graus centígrados. Os répteis e os
anfíbios são pecilotérmicos, a temperatura corporal depende da temperatura do
ambiente.
7 – Um camelo consegue beber cento e vinte litros de água em dez minutos. Ele retém a
água por oito dias. Pode andar de duzentos a duzentos e setenta quilômetros por dia. As
girafas e os ratos podem viver sem água mais tempo que o camelo.
8 – O pavão macho possui na cauda duzentas penas longas e coloridas.
9 – Um porco-espinho tem em média trinta mil espinhos. Ele é um excelente nadador
porque os espinhos ajudam a flutuar;
10 – A preguiça movimenta-se de noite e dorme de dia (mais de dezoito horas sempre).
Tem um pescoço que pode virar até cento e oitenta graus. Assim, não precisa mexer o
próprio corpo para olhar o que está acontecendo ao seu redor.
11 – O camaleão pode mover seus olhos para os dois lados diferentes ao mesmo
tempo.
12 – Cada salto em distância de algumas espécies de cangurus corresponde a dez
metros. Já o sapo pula cinco metros e meio. Em termo de altura, o canguru alcança dois
metros e setenta centímetros e mais que um coiote que atinge um metro e vinte.
13 – Um avestruz mede de um metro e oitenta centímetros a dois metros e cinqüenta
centímetros de altura, o mesmo tamanho de um camelo. As girafas atingem os sete
metros. O mesmo que um prédio de dois andares.
14 – A mula é o resultado do cruzamento entre um burro e uma água.
15 – Num único dia, uma andorinha come duas mil moscas.
16 – Os elefantes possuem uma audição aguçada e podem facilmente detectar os passos
de um camundongo. Suas presas pesam mais de cem quilos. Um elefante come cento e
vinte e cinco quilos de plantas, capim e folhagem e bebe duzentos litros de água por dia.
Sua tromba suga dez litros de água de uma só vez.
17 – A anta é o maior mamífero terrestre do Brasil. Pode ter até dois metros de
comprimento e um metro de altura. Pesa quase trezentos quilos.
18 – A carapaça das tartarugas é a própria pele que engrossou e ficou dura como osso.
Elas não conseguem sair dali. Só conseguem colocar a cabeça e as patas para fora.
19 – Um carneiro fornece cinco quilos de lã e cem litros de leite por ano.
20 – Os morcegos são os únicos mamíferos que sabem voar e alguns ainda plainam.

Efemérides de novembro

03 – Dia do cabeleireiro
04 – Dia do inventor
05 – Dia do radioamador
05 – Dia do técnico eletrônico
05 – Dia nacional do designer
07 – Dia do radialista
08 – Dia do radiologista
09 – Dia do hoteleiro
12 – Dia do diretor de escola
20 – Dia do auditor interno
20 – Dia do esteticista
20 – Dia do biomédico
20 – Dia do técnico em contabilidade
21 – Dia do homeopata
22 – Dia do músico
27 – Dia do técnico em segurança do trabalho

26/27/28 de novembro de 2011
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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”

26/27/28 de novembro de 2011

A Associação Comercial e
Industrial de Taubaté
(ACIT), informa que 46,0%
da população da cidade está
priorizando o gasto do
décimo terceiro salário de
2011 para o pagamento de
dívidas, um número 5,6%
maior do que o registrado em
2010. Os dados fazem parte
de uma pesquisa
encomendada pela instituição
e realizada pelo Núcleo de
Pesquisas Econômico-
Sociais (NUPES) da
Universidade de
Taubaté.Essa tendência, que
pode ter sido motivada pelo
maior endividamento do
consumidor devido ao
aumento na disponibilidade
de crédito, indica que é

possível haver uma ampliação
do consumo a prazo nas
compras de natal. Outra
possibilidade é de que, menos
endividados, os
consumidores também
optem pelo parcelamento de
presentes mais
caros.Também segundo o
relatório, o número de
famílias que pretendem
investir o dinheiro do décimo
terceiro na poupança cresceu
de 8,7% para 12,7% em
2011, o que pode ser
conseqüência do maior
crescimento da renda, que,
mesmo moderado,
 pode ter contribuído para a
evolução da aplicação na
poupança.Já a prioridade
com reformas e construção

de casas apresentou uma leve
redução de 1,1% em 2011,
sendo citado por 13,3% da
população trabalhadora.O
gasto do salário extra para a
compra de presentes no
período de Natal,
 foi citado como prioridade
por 12% dos entrevistados.
Mulheres mais contidasA
porcentagem de homens que
pretende gastar o 13º com
presentes é de 20,97%,
sendo que apenas 38,71%
definiram o pagamento de
dívidas como prioridade. Já
entre as mulheres, a
porcentagem com intenção
de pagar dívidas
é 51,14%, e apenas 5,68%
priorizam a compra de
presentes.

Uso do 13º para pagar
dívidas deve crescer

5,6% em 2011

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB), ao
responder um e-mail
enviado por um munícipe
que pede melhorias para o
asfalto na avenida Carlos
Pedroso da Silveira, criticou
a Prefeitura de Taubaté pelas
obras realizadas no
município e não
finalizadas.”Está terrível.
Teve dia em que havia dez
carros parados ali, todos

com pneus furados, e aí
deram uma recapeada
naquele pedaço. O prefeito
disse que ia continuar as
obras, mas nada mais foi
feito. A quantidade de
buraco que existe naquele
trecho é impressionante.”O
parlamentar solicitou a
continuidade da obra e
criticou as demais obras que
há tempo foram iniciadas e
não foram concluídas, como

o Cadeião da avenida
Juscelino Kubitscheck.”A
gente fica sem saber a quem
recorrer. Infelizmente, tudo
se começa, mas nada se
termina no município de
Taubaté. É assim com o
Cadeião, com a praça
Santa Terezinha, com o
Pronto-Socorro. A
população fica nesse dilema
e, às vezes, não tem uma
definição.”

Digão critica obras que
“começam e não

terminam”
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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

26/27/28 de novembro de 2011
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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

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
l i n k :  h t t p : / /
sa laodeant igos .com.br /

como-visitar/.

Museu Roberto Lee: Caçapava
participa do Salão Internacional de

Veículos Antigos em São Paulo

A Prefeitura de
Pindamonhangaba iniciou
as obras na estrada que
liga o Lessa ao Araretama.
Os serviços de
pavimentação do trecho
de 1.750 metros na rua
Alcides Ramos Nogueira,
começaram nesta semana.
A obra de 15 mil m² será
uma espécie de
duplicação da Pinda/
Taubaté, pois deixará o
local com duas
p i s t a s .  Q u a t r o
dispositivos de acesso
entre a SP-62 (trecho
Amador Bueno da Veiga)
e Alcides Ramos
Nogueira vão fazer a
ligação de uma pista à
outra, para que os

motoristas tenham
facilidade para guiar o
veículo até o sentido
desejado. Além disso, o
retorno poderá ser feito
pela própria rotatória do
Araretama ou por um
novo trevo – que será
construído no
entrocamento da
Francisco Lessa Júnior
com a Alcides
Ramos Nogueira.O
prefeito João
Ribeiro explicou que a
primeira fase da obra
começa pela
região do Fórum, Câmara
Municipal e
Real Ville e deve ser
concluída até o fim de
novembro. “É um trecho

de 200 metros e de grande
movimentação, pois pega
todo o tráfego dos dois
prédios públicos e do
c o n d o m í n i o ” . J o ã o
Ribeiro lembrou que a
segunda fase será da
entrada do Real Ville até
a rotatória do Araretama,
que é um trecho longo e
que vai evitar acidentes e
vai facilitar o trânsito.O
prefeito comenta que a
região do Fórum até o
novo acesso à Francisco
Lessa Junior será a última
fase. “Faremos esta
ligação e os dispositivos
de acesso até março de
2012, quando todos os
trabalhos devem ser
finalizados”.

Prefeitura de Pinda inicia
obras na estrada entre Lessa

e Araretama

26/27/28 de novembro de 2011
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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
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