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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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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.

No dia 22 de setembro,
os alunos do Curso
Superior de Pedagogia da
Universidade Hermínio
Ometto - Uniararas,
participaram da
cerimônia de formatura
em Monteiro Lobato. O
evento marcou a
conclusão do curso
universitário e a entrega
dos diplomas aos 15
formandos, moradores do
município lobatense.A
turma iniciou as
atividades em agosto de
2008, com duração de
três anos. As aulas foram
realizadas na Escola

Municipal Elizabeth
Coelho Micheletto no
período noturno, com o
apoio da Prefeitura e da
Secretaria Municipal de
Educação. Desde 2003, o
município de Monteiro
Lobato possui cursos
superiores. A parceria
com a Universidade
UNIARAS possibilita a
formação de profissionais
em diferentes áreas
acadêmicas. A
universidade que já
formou mais de 150
alunos no município é
credenciada pelo MEC e
oferece cursos à distância

em diversas cidades do
estado de São Paulo.A
solenidade de formatura
contou com a
participação do prefeito
Gabriel Vargas Moreira,
da secretária de educação,
Mara Novello Gerbelli e
da tutora da turma de
Pedagogia, Marlene de
Toledo. Na cerimônia, a
Universidade Hermínio
Ometto foi representada
pelo professor, José
Antônio Ribeiro de
Moura e pelo
coordenador supervisor
do pólo de caçava, Edgard
Israel.

Monteiro Lobato
realiza formatura de

mais uma
turma de pedagogia

da uniararas
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Em reunião realizada no
dia 19 de setembro, entre
o gerente setorial de
Meio Ambiente da
Petrobrás, Marcos
Vinícius de Mello,
representantes da
Prefeitura de Ubatuba e da
Gasuba (Comissão
Municipal de Gás), foi
anunciada a inclusão de
Ubatuba na área de
influência direta do Pré-
Sal.Até então, o único
município do Litoral
Norte que constava no
primeiro Eia/Rima
(Estudo de Impacto
Ambiental) era Ilhabela e
desde a apresentação do
estudo iniciou-se uma
grande batalha do prefeito
de Ubatuba e
ambientalistas para que
Ubatuba também
constasse da área de
influência e desta forma
pudesse receber as
devidas compensações
ambientais e financeiras
pelo impacto gerado pela
exploração do petróleo e
do gás na área do Pré-
Sal.Com a boa notícia,
informada pelo gerente
setorial de Meio
Ambiente da Petrobrás,
além de Ilhabela, as
outras três cidades do
Litoral Norte também
podem passar a receber
recursos oriundos da
exploração do Pré-Sal.De
acordo com informações
da ICF Consultoria,
responsável pela
elaboração do Eia/Rima,
além dos meios físicos e
ambientais, a atividade da
Petrobras pode gerar
impactos sócio
econômicos, com

destaque para as atividades
pesqueira e turística.
“Sempre estivemos
preocupados com a pesca
e com o desenvolvimento
turístico de Ubatuba e não
é de hoje que estamos
atentos aos impactos
negativos que o município
pode sofrer com a
exploração do petróleo
no Pré-Sal. Hoje, após
trabalho intenso da
Gasuba, comemoramos o
fato de Ubatuba ter sido
reconhecida como parte
da área de influência, mas
também iniciamos uma
nova luta para que, assim
como Ilhabela, Ubatuba
também receba os
royalties adivindos da
exploração do Pré-Sal”,
comenta o chefe de
gabinete da Prefeitura de
Ubatuba e membro da
Gasuba.O prefeito
também disse ter ficado
contente com
a mudança. “Não seria
justo que Ubatuba não
recebesse nenhuma
compensação pela
exploração do Pré-Sal.
Por isso lutamos para
mostrar que nossa cidade,
assim como as outras do
Litoral Norte, tem que
constar na área de
influência e receber os
devidos recursos que
constam em lei como
compensação pelos
impactos que uma
exploração como esta
causa”, disse o
prefeito.Entenda a
disputa do Litoral
Norte pelos royalties
Os royalties são recursos
recebidos pelos governos
devido aos impactos

gerados pela atividade de
exploração do petróleo,
sendo repartidos,
conforme legislação
federal, pela ANP
(Agencia Nacional do
Petróleo).Na época da
elaboração desta
legislação não se cogitava
a exploração do petróleo
em águas profundas,
distantes da costa. Com a
realidade do Pré-Sal os
municípios costeiros
agora sofrem com a forte
distorção gerada por esta
legislação ultrapassada. A
área do Pré-Sal também
está diante dos
municípios do Litoral
Norte e todos estão sendo
impactados. Esta
distorção já havia sido
identificada pela
Prefeitura de Ubatuba em
2007. Em reunião com a
ANP foi mapeada a
exploração do gás de
Mexilhão e Ubatuba seria
contemplada com apenas
cerca de 5% do total de
royalties a serem
distribuídos pela
produção do gás.
Até hoje o único
município do Litoral
Norte que tem receita
financeira zero de
royalties é Ubatuba. E, de
acordo com o primeiro
estudo do Eia/Rima do
Pré-Sal apenas Ilhabela
seria contemplada com
elevado valor dos
royalties. Estas
distorções foram geradas
pela legislação antiquada,
que não compensa
corretamente a proporção
dos impactos sofridos
pelos municípios que tem
região costeira.

Município de Ubatuba é
incluído na área de

influência do Pré-Sal

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Cidadania e
Desenvolvimento Social,
realizou no último dia 19
de setembro, uma reunião
com moradores da Ilha
dos Pescadores, no centro
da cidade. A reunião, que
também contou com a
presença de pescadores e
comerciantes do local,
teve como objetivo
discutir a regularização
fundiária e urbanística do
local, que é uma Área de
Preservação Permanente
(APP). Hoje residem
cerca de 40 famílias na
Ilha dos Pescadores.A
reunião foi coordenada
pelo secretário de
Cidadania e
Desenvolvimento Social.

Foi anunciado aos 64
presentes que nos
próximos dias, a equipe de
regularização da
prefeitura iniciará o
levantamento topográfico
do local, a atualização
sócio-econômica dos
moradores, o relatório
para elaboração do
projeto de recuperação
de área de preservação
permanente e a
arborização da Ilha dos
Pescadores. Segundo a
Secretaria de Cidadania e
Desenvolvimento Social,
o projeto de
regularização deverá ser
concluído até outubro. A
partir daí, o projeto
poderá ser encaminhado
para o Cartório de
Imóveis para o registro

dos imóveis, notícia que
gerou grande satisfação
entre os presentes. Áreas
regularizadas O Projeto
de Regularização
Fundiária da Prefeitura de
Ubatuba foi criado em
2005 e visa regularizar
núcleos habitacionais e
evitar a ocupação
desordenada e irregular no
município, especialmente
em áreas de
proteção ambiental ou de
risco. Já foram
regularizados desde então
Parque Guarani, Vale do
Sol, Parque das Rosas e
Jardim Ubatuba II. Os
bairros da Pedreira e
Itamambuca estão com
auto de demarcação no
Cartório de Registro de
Imóveis.

Prefeitura de Ubatuba
discute regularização
fundiária da Ilha dos

Pescadores

A Cozinha da Montanha
recepciona a estação mais
florida de Campos do
Jordão com a VI
Temporada Gastronômica
da Primavera,
contemplando até 16 de
outubro mais uma iguaria
das montanha: a truta.O
peixe que se adaptou as
águas frias da cidade, aqui
será acompanhado por
ingredientes como ervas
aromáticas, amêndoas,
alcachofra, limão
siciliano, nori (alga
japonesa), cerveja de
trigo, entre outros que
harmonizam e dão
destaque ao seu delicado
e sutil sabor.Entre os
pratos que o público
poderá saborear estão a
Truta à Baden Baden
(Baden Baden); a Truta
Jardins de Monet
(Charpentier); a Truta
Defumada ao Molho de

Alcachofra com Risoto
de Limão Siciliano
(Ecoparque Pesca na
Montanha); o Salmão ao
Sabor da Montanha com
Risoto de Cerveja de
Trigo (La Gália); Hot Roll
de Truta com Fondue de
Queijo (Matterhorn); a
Truta do Chef (Bia Kaffee)
e a Receita de Flores,
Frutas e Chocolate (Sabor
Chocolate).Um total de
26 receitas que devem ser
saboreadas nos
restaurantes que integram
a Cozinha da Montanha,
que a cada festival
gastronômico aprimora
suas receitas, inovando os
seus cardápios, trazendo
para cada edição
ingredientes que
remetem ao sabor da
serra como pinhão, as
frutas vermelhas,
castanhas portuguesas,
cerveja artesanal, truta,

fondues e chocolates, 
fortalecendo assim,
como um dos atrativos
turísticos da cidade.A
Cozinha da Montanha
ainda traz uma deliciosa
promoção, os clientes
que saborearem um dos
pratos da Temporada
Gastronômica da
Primavera, acompanhado
das cervejas da Baden
Baden e pagando com seu
cartão patrocinador da
T e m p o r a d a
Gastronômica, ganhará
um brinde gourmet - uma
garrafa de 187 ml de
vinho em edição especial, 
com rótulo Cozinha da
Montanha, produzido
pelos vinhos Chateau
L a c a v e . O u t r a s
informações pelos
telefones (12) 3662-
6088 e 9751-7884 ou
p e l o
site www.cozinhadamontanha.com.br

Em Campos do Jordão
Truta é a estrela da

Temporada
Gastronômica

A Sociedade Brasileira de
Catálise promove entre os
dias 02 e 06 de outubro,
em Campos do Jordão a
16ª edição do Congresso
Brasileiro de Catálise.No
ano em que se comemora
os 30 anos de Catálise no
Brasil e o Ano
Internacional de Química,
a edição irá debater temas
como o avanço do uso dos
catalisadores nos refino
de petróleo, indústria
química, petroquímica,
farmacêutica, no setor de
energias renováveis,
biodiesel e minimização
dos impactos ao meio
ambiente.O encontro que
contará com uma
programação formada por
conferências em plenária,
exposição de trabalhos
em formatos oral e
pôsteres permitirá os
congressistas entre
p r o f e s s o r e s ,
p e s q u i s a d o r e s ,
profissionais e estudantes

de pós-graduação e
graduação do Brasil (e de
outros países da América
do Sul), das áreas de
Química, Física e
Engenharias, para
debaterem temáticas
como os Aspectos das
Catálises (síntese e
caracterização), Petróleo
e petroquímica; Química
Fina; Produção de
H i d r o g ê n i o ;
Biocombustíveis e co-
produtos; Catálise
ambiental, Fotocatálise e
Eletrocatálise e
Catálise Enzimática.
Os palestrantes
convidados para
essa edição estão
os brasileiros
Daniela Zanchet, Dílson
Cardoso, Eduardo
Falabella Souza-Aguiar e
Martin Schmal, Fábio
Bellot Noronha, Mario
Montes (Espanha),
Michelle Aresta (Itália),
Paolo P. Pescarmona

(Bélgica), S. Ted Oyama
(Estados Unidos), Walter
Leitner (Alemanha),
Ryong Ryoo (Coreia do
Sul).A catálise está
presente em cerca de
90% dos processos
industriais desde a
produção dos plásticos
usados nas embalagens,
garrafas de água e
refrigerantes, na
produção de remédios,
biodiesel, no refino do
petróleo, despoluição de
solos e águas
contaminadas, diminuição
da poluição atmosférica
(por exemplo, os
c a t a l i s a d o r e s
automotivos).O 16º
Congresso Brasileiro de
Catálise conta com o
apoio daCampos do
Jordão Eventos na
administração de reservas
de hospedagem dos
p a r t i c i p a n t e s .
Informações pelo
telefone (12) 3663-2166.

Congresso de Catálise
começa dia 02 de

outubro em Campos

O Fundo de Solidariedade de
Ilhabela abriu neste dia 26 de
setembro, a programação da
Semana Internacional do
Idoso que segue até 1º de
outubro, data em que o mundo
inteiro festeja a melhor idade.
O município comemora
também a terceira colocação
entre as cidades do estado de
São Paulo com maior
população de idosos. Com o
tema “Viver aqui é tudo de
bom” o grupo participou de
um café da manhã e na
sequencia de uma palestra
sobre qualidade de vida com
a psicóloga Lucila Valentim, na
Câmara Municipal, na Vila. A
presidente do Fundo de
Solidariedade, Lúcia Heidorn
Reale Colucci, declarou sua
felicidade em estar à frente da
terceira semana do idoso na
cidade. “A melhor parte do
nosso trabalho é estar com
vocês, porque com a melhor
idade tudo funciona. Todas as
atividades foram preparadas
com muito carinho e atenção.
Espero que tenhamos uma
semana maravilhosa, assim
como nos outros anos”,
ressaltou Lúcia. A valorização
do idoso integra o plano de
governo do prefeito Toninho
Colucci (PPS) e hoje é uma
realidade em Ilhabela. A
parceria do Fundo de
Solidariedade com a
prefeitura, por meio de
secretarias como Assistência
Social, Esporte, Cultura e
Educação, garante mais
qualidade de vida para essa

parcela da população que
cresce cada vez maisSegundo
o prefeito Colucci, Ilhabela
está entre as três primeiras
cidades do estado de São
Paulo com maior população
de idosos. “Hoje 17% de
nossa população é formada
por pessoas acima dos 60
anos e isso é uma vitória da
qualidade de vida em nosso
município. O dia a dia é
sempre um aprendizado e
queremos aprender cada vez
mais com vocês”,
garantiu. Desde 2009 com a
criação do “Grupo Melhor
Idade em Ação”, os idosos
estão em evidência no
município. O grupo de dança
faz sucesso por onde passa,
não só nos eventos da
prefeitura, mas também em
festivais nas cidades de
Campos do Jordão, Paraty,
Taubaté, São Sebastião, entre
outras. A melhor idade de
Ilhabela também é destaque
na participação dos Jogos
Regionais do Idoso (JORI) em
diversas modalidades
esportivas. A Prefeitura de
Ilhabela também investe em
“Espaços Melhor Idade”, com
academias ao ar livre nas
praças da Praia Grande e do
Pequeá, antigo Campo da
Aviação. O vice-prefeito e
secretário de Esportes, Lazer
e Recreação, Nuno Gallo,
também participou da
abertura oficial e falou sobre
a importância do idoso para a
atual administração. “Uma
das atividades mais valiosas

para nossa secretaria é aquela
realizada com os idosos,
pessoas que nos ensinaram
muito e continuam nos
ensinado com sabedoria nesta
melhor idade”, garantiu. O
presidente da Câmara, Carlos
Alberto de Oliveira Pinto –
Carlinhos, também esteve
presente no evento. Durante
a semana o grupo da melhor
idade poderá participar de
palestras, aulas de dança,
sessão de cinema, gincana,
torneio de vôlei,
confraternização com café da
manhã, aula de panificação,
além de outras
atividades. Confira a
p r o g r a m a ç ã o
completa:Terça-feira (27/9)
8h – Atividades no Centro de
Convivência da Terceira
Idade Local: Av. Prof.
Malaquias de Oliveira Freitas,
Barra Velha 20h - Cinema -
Filme: De Pernas Pro Ar
Local: Salão Paroquial da
Igreja Matriz – Vila Quarta-
feira (28/9) 8h às 18h –
Gincana Local: Ginásio de
Esportes  12h às 14h -
Intervalo para almoço Quinta-
feira (29/9) 8h - Café da
manhã, aula aberta de
ginástica e torneio de vôlei
Local: Praia do Perequê
Sexta-feira (30/9) 13h30 -
Aula de Panificação
Dinâmica de Grupo Local:
Salão Paroquial da Igreja
Matriz – Vila  Sábado (1º/10)
12h – Almoço 13h30 - Sarau
Lítero/Musical  Local: Clube
da 3ª Idade

Semana Internacional do
Idoso em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela está
implantando um trabalho de
consultoria do manejo do
aleitamento materno nos
grupos das Unidades Básicas
de Saúde (UBS) para
complementar o serviço já
oferecido no Hospital
Municipal Governado Mário
Covas Júnior. A medida deve
incentivar ainda mais a
amamentação exclusiva até
os seis meses de idade, como
forma de reduzir o desmame
precoce e,
consequentemente, o índice
de mortalidade
infantil. Atualmente, Ilhabela
já registra o menor índice de
mortalidade infantil e tem o
maior número de mães que
tiveram sete ou mais
consultas no pré-natal entre
os municípios do Litoral
Norte. A média oficial atesta
a qualidade do serviço de
saúde oferecido no
município. A maternidade é
um dos destaques do Hospital
Mário Covas e realiza uma
média de 40 partos por mês,
80% deles normais. Uma das
principais orientações
fornecidas pela equipe do
pediatra Alfredo Rosmaninho
às mães que chegam à
maternidade é o incentivo ao

aleitamento materno. O
programa que está em fase de
implantação prevê a
estruturação dos grupos de
gestantes nas unidades de
saúde, aliado aos grupos da
maternidade. Esse é o ponta
pé inicial para que a cidade
atinja as metas dos protocolos
do Hospital Amigo da
Criança. A assistente social
Suzana Maria Campos de
Abreu, que também é
treinadora e avaliadora da
iniciativa do Hospital Amigo
da Criança pelo Ministério da
Saúde, está à frente da
consultoria. Segundo ela, o
Hospital de Ilhabela cumpre
o passo 10 da Declaração
Inocente, um documento que
surgiu em 1990 como fruto de
um encontro realizado em
Florença, na Itália, o qual
contou com a participação de
12 países, entre eles o Brasil.
Na época foi estabelecido um
conjunto de metas que
preconiza que o bebê deve ser
amamentado até os seis
meses de idade. O passo 10
consiste em encorajar a
formação de grupos de apoio
à amamentação. Hoje a
maternidade é referência em
atendimento humanizado na
região e chega a receber

gestantes de outras cidades.
“A saúde é prioridade de
governo. Só este ano estão
previstos R$ 23 milhões para
a saúde no orçamento.
Oferecer as consultas de pré-
natal, incentivo ao aleitamento
e tantas outras medidas são
fundamentais para a saúde da
mãe e do bebê”, destaca o
prefeito Colucci. Benefícios
do aleitamento materno.A
Rede Internacional em
Defesa do Direito de
Amamentar (Ibfan) divulgou
relatório elencando os
benefícios que a prática do
aleitamento traz tanto para os
bebês como para as mães, são
elas: metade da probabilidade
de desenvolver câncer antes
dos 15 anos; duas vezes
menos probabilidade de
desenvolver diabetes; menor
chance de ser vítima de morte
súbita; de ter cárie,
 menor taxa de
 infecção por parasitas; menos
chance de ter infecção
urinária e respiratória;
apresentam melhor
visão e melhor
desenvolvimento intelectual.
Já as mães que amamentam
podem prevenir osteoporose,
câncer de ovário e mama e
esclerose múltipla.

Incentivo à amamentação
 em Ilhabela

No dia 19 de setembro,
os empresários de
Monteiro Lobato, com
foco nas atividades de
a l i m e n t a ç ã o :
(restaurantes, bares,
padarias, trailers e
l a n c h o n e t e s ) ,
participaram da reunião
de sensibilização do
SEBRAE e Circuito
Mantiqueira. O encontro
ocorrido na sede do
Sindicato Rural contou
com a participação da
consultora Tamares
Ferreira.A reunião teve
como objetivo apresentar

as atividades do Projeto
Circuito Mantiqueira e
renovar a adesão dos
empresários.  A partir de
outubro, a consultora
Tamares Ferreira
realizará consultorias
gratuitas em todos os
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais que aderirem
à nova fase do projeto. O
objetivo é desenvolver e
aprimorar os serviços
prestados aos turistas e
p o p u l a ç ã o . A s
consultorias serão
baseadas em seminários a
cada dois meses e visitas

técnicas aos meios de
alimentação.  Criado há 6
anos, o projeto
Circuito Mantiqueira é
g e r e n c i a d o
pelo ”Campos do
Jordão e Região
Convention &
 Visitors Bureau”,em
parceria com o SEBRAE
e as prefeituras de
Monteiro Lobato,
Campos do Jordão, São
Francisco Xavier, São
Bento do Sapucaí, Santo
Antônio do Pinhal,
Piquete e
Pindamonhangaba.

Meios de alimentação de
Monteiro Lobato

participam de reunião
com sebrae


