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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria 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 Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Curiosidades

No dia 20 de fevereiro de 2002, vivemos um momento matemático que acontece
dez vezes em cada mil anos. Trata-se de um dia capicua, uma data que pode ser lida
indiferentemente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda
(20.02.2002). Essa capicua, entretanto, foi especial, pois, além de ser a primeira
do milênio, pode ser multiplicada pelos relógios digitais às 20h02, mostrando
“20.02 20/02/2002”. Um fenômeno como esse aconteceu apenas duas vezes
anteriormente, às 10h01 de 10/01/1001 e às 11h11 de 11.11.1111, mas é claro que
nessa época não se pode observar a sequência numérica em mostradores digitais.
Grandes capicuas como essas só serão vistas mais uma vez na história da
humanidade, às 21.12 de 21/12/2112. Após essa data, será impossível reproduzi-
las, já que só existem 12 meses. Muitas pessoas acreditam que essas sequências
numéricas simétricas são na verdade um sinal de boa sorte.

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo provavelmente
criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por
“futhark”, palavra formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto
(alpha + beta), espalhou-se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de
quatro mil anos. Lá, foi adotado por diversas culturas, incluindo os vikings, e sofreu
modificações de acordo com a necessidade de se adicionar novos significados. O
alfabeto original possuía 24 signos e nunca foi usado como língua falada. Sua escrita
pode ser feita em ambos os sentidos e não possui letras maiúsculas. O valor místico
das runas é tão antigo quanto sua existência, pois desde sua origem são usadas
como símbolos mágicos por adivinhadores do futuro. No passado, cada signo
possuía uma relação direta com determinado deus.

Mensagens

Nenhum empreendimento é mais apto a ser bem sucedido que aquele que é escondido
do inimigo até que esteja maduro para ser executado.

Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.

Nunca um desejo lhe é dado sem que também lhe seja dado o poder de realizá-lo.
Entretanto, você pode ter que se esforçar por eles.

O primeiro passo indispensável para conseguir as coisas que você quer da vida é
este: Decida o que você quer.

Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vemos quando afastamos os olhos
do alvo.

A mudança é criada por aqueles cujas imaginações são maiores que as suas
circunstâncias;

Para mim metas são o meu mapa para a vida que eu quero. Elas têm me ajudado a
realizar coisas que uma vez pensei que eram impossíveis.

Para onde você vai é mais importante do que quão rápido você está indo. Ao invés
de sempre focar no que é urgente, aprenda a focar no que é realmente importante.

Primeiro dia a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem a fazer.

O que você ganha, ao atingir seu objetivo, não é tão importante quanto o que você
se torna ao atingir seu objetivo.

Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um
dos planos.
Pensamentos

O que vemos depende principalmente do que queremos.

Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.

Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

Todo mundo é capaz de cominar uma dor, exceto quem a sente.

Há razões para duvidar e uma só para crer.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.

O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Lembre-se sempre: cada dia nasce de um novo amanhecer.

Miscelânea

Evento realizado em São
Paulo premiou três dentistas
por seu trabalho
odontológico voluntário em
Ferraz de Vasconcelos,
Cachoeira Paulista e
PindamonhangabaA 7º
edição do “Sorriso do Bem”
que aconteceu na semana
passada, no Teatro Abril em
São Paulo, premiou três
dentistas, sendo dois do Vale
do Paraíba e um do Alto
Tietê, àreas de concessão da
EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, por seu trabalho
odontolológico gratuito às
crianças e jovens da região
por meio do projeto Dentistas
do Bem, realizado pela
Turma do Bem, que tem
como mantenedora a EDP e
o Instituto EDP, no Brasil, e
a Fundação EDP, em
Portugal.A Dra. Angelita
Gubolin, que atende em
Ferraz de Vasconcelos,
apresentou um dos melhores
indíces de desempenho do
ano e como prêmio irá para
Portugal e lá será recebida
pela Fundação EDP,
instituição social criada pela
EDP – Energias de Portugal
S.A, responsável pelas ações

de cidadania que tem
assumido ao longo da sua
existência, demonstrando
uma preocupação de
afirmação de modernidade e
de reforço do apoio a causas
relevantes nas diversas
geografias onde está
presente.Entre os 51
selecionados como
Embaixadores do Bem, a
Dra. Adriana Ferreira Vieira,
que presta serviços
odontológicos em Cachoeira
Paulista, também foi
homenageada e recebeu o
título de porta-voz da Turma
do Bem na região em que
reside e trabalha pelo
projeto.Já a Dra. Renata
Decio, de Pindamonhangaba,
considerada uma das
melhores dentistas da rede
com 100% de aprovação,
recebeu homenagem dos
pacientes e uma bicicleta
elétrica. Renata atendeu oito
pacientes no ano e é muito
bem avaliada pelos
beneficiários.A EDP é
mantenedora do projeto
Dentista do Bem desde
2008, que é considerada
atualmente a maior rede de
voluntariado especializado
do mundo. São quase 14 mil
dentistas voluntários

espalhados por todo o País
– em mais de 900 municípios
dos 26 Estados e Distrito
Federal Sobre o Dentistas
do Bem Dentista do Bem é
o principal projeto da OSCIP
Turma do Bem, patrocinado
pela EDP no Brasil, com
apoio do Instituto EDP, e
conta com o trabalho
voluntário de cirurgiões-
dentistas que atendem
crianças e adolescentes de
baixa renda,
p r o p o r c i o n a n d o - l h e s
tratamento odontológico
gratuito até completarem 18
a n o s .
 Atualmente, conta com a
maior rede de voluntariado
especializado do mundo. São
quase 14 mil dentistas
voluntários espalhados por
todo o País – em mais de 900
municípios dos 26 Estados e
Distrito Federal. O projeto
também está presente em
Portugal e dez países da
América Latina: Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, México, Panamá,
Paraguai, Peru e Venezuela.
Mais de 200 mil crianças e
adolescentes passaram pelas
triagens do projeto e 25 mil
já foram encaminhadas ao
dentista.

Projeto apoiado pela
EDP premia dentistas do

Alto Tietê e Vale do
Paraíba em evento
“Sorriso do Bem”

O presidente da Câmara de
Taubaté, Luizinho da
Farmácia (PR), promulgou a
Lei nº 4714, de 19 de
outubro de 2012, que institui
o dia de combate ao crack
no município.Autor da lei,
Jeferson Campos (PV) disse
que o consumo de drogas tem
aumentado na cidade. “A
preocupação com esta droga
desencadeou uma campanha

do Grupo RBS chamada
Crack nem Pensar, que visa
declarar guerra ao
crack.”.Segundo o vereador
do PV, a droga é mais
potente que outras
substâncias químicas, leva 12
segundos para chegar ao
cérebro e causa sensação de
euforia. “A vontade de usá-
la é incontrolável, o que faz
com que o usuário se torne

agressivo, minta, roube”,
destacou.Para o
cumprimento da lei, o poder
público poderá promover,
com a participação da
sociedade e do Conad
(Conselho Nacional
Antidrogas), eventos para o
combate ao crack, com
debates e palestras de
conscientização nas escolas e
em locais públicos.

Dia do combate ao crack
é instituído em Taubaté

Preocupado com o
desenvolvimento esportivo
de Taubaté, o vereador
Rodrigo Luis Silva “Digão”
(PSDB) pediu que a
Prefeitura realizasse um
estudo para viabilizar a
criação de novas escolinhas
de handebol na cidade.Digão
destacou que é dever da
administração pública
incentivar a prática de

atividades esportivas para as
crianças e gerar emprego
para professores recém-
formados na Universidade de
Taubaté. Além disso, disse
que a equipe de handebol da
cidade é motivo de orgulho
nacional e internacional e que
os atletas e a Secretaria de
Esportes, que investe e conta
com o apoio de várias
empresas patrocinadoras,

às crianças uma
oportunidade de crescer fora
do mundo da violência e
integrarem um grupo de
pessoas direcionadas para o
caminho do bem através da
educação e disciplina
esportiva”, justificou.

Digão acredita que
escolinhas de handebol

é oportunidade para
crianças

merecem o devido
r e c o n h e c i m e n t o . ” A
formação, o treinamento e
o incentivo proporcionam

Atletas serão avaliados pelo
técnico espanhol Jordi
Ribera antes do Campeonato
Mundial na EspanhaOs
jogadores Alemão, André,
Gil Pires, Lucas e Thiago da
equipe da Secretaria de
Esportes e Lazer da
Prefeitura de Taubaté / TCC/
Unitau/ Unimed/ Milclean/
Tarumã/ Taubaté Handebol
viajaram na segunda-feira, dia
29, para São Caetano do Sul,
onde irão fazer uma pré-
temporada com a Seleção
Brasileira. De acordo com o
técnico Marcus Tatá, a
convocação dos taubateanos
já era esperada.”Não foi
nenhuma surpresa para nós,
porque eles estão
trabalhando muito para isso”,
explicou o treinador do

Taubaté.Nesta etapa, o
técnico espanhol Jordi
Ribera convocou 21 atletas,
mas apenas 17 vão participar
do Mundial na Espanha
previsto para janeiro do ano
que vem. Até o próximo dia
7 de novembro, o grupo vai
passar por uma fase de
treinamentos intensivos,
divididos em dois
períodos.”O Jordi vai
trabalhar com 21 atletas do
mesmo nível, o que é difícil
fazer em um clube. A
dedicação dos jogadores terá
que ser três vezes maior,
porque vale vaga para o
mundial”, completou Tatá.A
lista final dos atletas que vão
vestir a “amarelinha” deve sair
no início de 2013. Antes
disso, estão previstas ainda

mais duas avaliações até o fim
do ano. O Handebol Taubaté
tem o apoio da Top 10
Assessoria em Comunicação
Esportiva, Prefeitura de
Taubaté, TCC, Unitau,
Unimed, Tarumã,
Oversound, Milclean, Seven
3D e RT Sports.
Campeonato Mundial
2013 – Espanha Grupo A –
Brasil, França, Alemanha,
Argentina, Tunísia e
Montenegro. Grupo B –
Dinamarca, Macedônia,
Islândia, Catar e Rússia.
Grupo C – Sérvia, Eslovênia,
Polônia, Coreia do Sul, Bielo
Rússia e Arábia Saudita.
Grupo D – Espanha,
C r o á c i a ,
Hungria, Argélia, Egito e
Austrália.

Seleção brasileira
convoca cinco jogadores

do Handebol Taubaté
O Circuito Municipal de
Corridas de Rua 2012 chegou
ao fim, no domingo (28), pela
7ª Etapa, realizada no
Castolira, com saída na escola
municipal Julieta Reale Vieira.
As etapas foram realizadas
desde abril, sendo uma por
mês e premiando os três
melhores colocados com
medalhas. O circuito é
tradição em
Pindamonhangaba e acontece
há 40 anos, percorrendo os
bairros da cidade com a
participação de atletas de

outros municípios como:
Taubaté, Sapucaí Mirim,
Tremembé, Caçapava,
Natividade da Serra, entre
outros.São onze categorias
divididas em sexo e idade com
a participação de crianças
acima de nove anos de idade
e idosos. A quilometragem é
distribuída de acordo com as
categorias e varia de 200
metros a 6 km. Na 7ª Etapa
no Castolira os participantes
correram 4 km.A Prefeitura
realizou as etapas no
Araretama, Vale das Acácias,

Cidade Nova, Vila Rica,
Mombaça, Moreira César e
Castolira com a participação
de cerca de 500 atletas.No
fim das sete etapas,
os três primeiros de cada
categoria receberam um
troféu de participação do
Circuito de Rua.
Os pontos são somados pelos
pódios anteriores (1º
colocado: 50 pontos / 2º
colocado: 45pontos / 3º
c o l o c a d o :
40 pontos) e pelas presenças
nas etapas.

Circuito Municipal de
Corridas de Rua 2012
termina no Castolira

Pensando em resgatar a
culinária tradicional do
município de São Bento do
Sapucaí, o Projeto Turismo na
Escola – uma parceria entre
Secretaria de Educação e
Secretaria de Turismo –
promove no dia 14 de
novembro o “I Festival
Gastronômico Sabores de São
Bento”.Envolvendo a família,

a escola e as crianças, o
projeto busca despertar nos
alunos o interesse pela cultura
local - permitindo sua
perpetuação; além de fazê-los
pesquisar, realizar visitas in
loco, editar uma biografia das
cozinheiras e dos quitutes, e
confeccionar, ao final, os
pratos para apresentação e
degustação da comunidade

em geral.Sete escolas rurais,
mais a escola sede E.M.E.F.
Coronel Ribeiro da Luz, irão
participar, contando com o
auxílio das mães dos alunos
na preparação dos pratos.O
evento acontece na Quadra da
E.M.E.F. Coronel Ribeiro da
Luz, das 09h às 16h. A
entrada é gratuita. Todos
estão convidados!

A Carreta da Saúde da
Mulher, mantida pela
Prefeitura de Taubaté,
oferece o importante
trabalho de rastreamento
precoce do câncer de mama
e do colo do útero.Uma
iniciativa da administração
municipal, que desde 2006
vem atendendo milhares de

taubateanas e contribuindo
para a melhoria da saúde em
nosso município.Para ser
atendida, a munícipe deve se
dirigir à carreta e apresentar
seus cartões de saúde
“SIM” e “SUS”, RG e CPF.
Os horários são das 7h30 às
11h30 e das 12h30 às
16h30, de segunda a sexta-

feira (dias úteis).Local: Rua
Professora Escolástica Maria
de Jesus, nº 100, Jardim
Baronesa, CEP 12091-050,
dentro do Mercatau.Período:
de 30 de outubro a 29 de
novembro de 2012.
Informações nos telefones
(12) 3621-6600, 3621-
6601, 3625-5113.

Taubaté: Carreta da Saúde
da Mulher atende no Jardim

Baronesa
I Festival Gastronômico
Sabores de São Bento

Com dois anos de atraso,
a ABC Transporte
anunciou ontem, 31, a
integração das linhas de
ônibus em Taubaté. Os
usuários poderão, a partir
de hoje, pegar mais de um
ônibus num período de 60
minutos pagando apenas
uma passagem, contanto
que as linhas sejam no
mesmo sentido.Além da
integração das linhas, a
ABC também anuncia uma

alteração na bilhetagem
eletrônica, que, em vez
dos cartões únicos
utilizados atualmente, os
usuários serão separados
em 9 categorias, com um
cartão específico para
cada uma delas. As
categorias estão divididas
entre vale-transporte,
escolar, cidadão,
gratuidade, especial,
acompanhantes, sênior,
empresarial e criança

cidadão.Até agora, cerca
de 80 mil cartões já
foram confeccionados e a
estimativa é que 100 mil
passageiros usem o
serviço de bilhetagem
eletrônica. Após o mês de
D e z e m b r o ,
 só os usuários que
tiverem o novo cartão
poderão se beneficiar do
serviço integrado. Os
cartões serão trocados
gratuitamente pela empresa

ABC anuncia integração
das linhas de ônibus
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A Prefeitura Municipal da
Estância Turística de
Tremembé promove uma
campanha especial de
anistia de IPTU, ISSQN e
outros débitos.
O desconto sobre multas,
juros e honorários é de
100%. Até o dia 30 de
n o v e m b r o ,
os contribuintes podem
quitar todos os seus
débitos até o ano de

2011.A ideia principal da
campanha é arrecadar o
tributo atrasado e
incentivar o fim da dívida
com a Prefeitura.
Com a anistia,
estima-se que a
Administração Municipal
arrecade cerca de R$ 2
m i l h õ e s .
O pagamento dos débitos
deve ser feito à vista ou
em boleto bancário na

sede da Prefeitura,
localizada à Rua Sete de
Setembro, 701,
 Centro.
 É preciso que o
contribuinte esteja com o
carnê atrasado em mãos
para efetuar o pagamento.
Outras informações
podem ser obtidas pelo
telefone (12) 3607-1023
ou pelo e-mail
dividaativa@tremembe.sp.gov.br

Tremembé:
 Prefeitura promove

campanha de anistia de
IPTU e outros impostos

Um dos eventos que fazem
parte da comemoração do
aniversário da cidade, a Prova
Pedestre Cidade de
Tremembé está com
inscrições abertas. A corrida
acontece no dia 25 de
novembro às 9h.Em 2012,
serão apenas 500 vagas
disponíveis. Os interessados
em realizar a inscrição devem
entrar no site oficial
da Prefeitura de Tremembé e
fazer o cadastro até o dia 15
de novembro ou
pessoalmente no Ginásio
Municipal de Esportes,
localizado na Rua Antenor
Vargas, 398 - Jardim dos
Eucaliptos.A Prova Pedestre
Cidade de Tremembé
acontece em um percurso de
8km que abrange ruas e
avenidas em asfalto e
calçamento de pedras pela
cidade. A largada acontecerá
em frente à antiga Estação

Ferroviária Dr. Paulo de
Frontin, na Praça Geraldo
Costa.No dia do evento, os
inscritos devem levar 1 kg de
alimento não perecível. Os
números de inscrição serão
entregues no dia 24 de
novembro, das 9h às 17h, no
Ginásio de Esportes e no dia
25, no local do evento, das
7h30 às 8h40.Menores de 18
anos só poderão participar
mediante autorização dos pais,
técnicos ou responsáveis. Não
será permitida a participação
de adolescentes menores de
14 anos, nascidos em 1996 ou
depois, devido ao esforço
físico exigido pelo
percurso.Para o Secretário de
Turismo, Cultura e Esportes,
Arlindo Augusto Tosti, o
evento é um dos mais
tradicionais da cidade e faz
uma bela homenagem ao
aniversário da Estância
Turística. “A prova é uma

tradição no município e uma
bela homenagem para
Tremembé. Um grande
número de pessoas acaba
celebrando esta data tão
importante conosco. Por isso,
existe uma dedicação especial
da Prefeitura para a
realização dessa corrida, para
que a cada ano ela ganhe mais
destaque na região”,
ressalta.Esse ano será a 18ª
edição da Prova Pedestre, a
prova já faz parte dos
principais eventos da cidade
e acontece sempre no mês de
novembro, trazendo
corredores de diversas
cidades da região. Ao longo
dos anos, o percurso, o método
das premiações que antes era
apenas para os três primeiros
colocados de cada categoria
 entre vários outros aspectos
da corrida foram modificados,
mas a sua tradição e a sua
essência foram mantidas.

Prova Pedestre Cidade
de Tremembé está com

inscrições abertas

Sebrae-SP é um dos

patrocinadores do evento da

Federação das Associações

Comerciais do Estado de São

Paulo, que ocorre entre os

dias 7 e 9 de novembro O

Sebrae-SP vai participar na

próxima semana do 13º

Congresso Facesp, que será

realizado entre quarta e

sexta-feira (7 a 9 de

novembro) no Campos do

Jordão Convention Center. A

abertura será no dia 7, às

19h30. As inscrições podem

ser feitas até o dia 5

(segunda).O Sebrae-SP é um

dos patrocinadores do evento

- juntamente com o Governo

do Estado de São Paulo,

Desenvolve SP, Boa Vista

e CertiSign – e terá um

estande de atendimento

no local, além de

promover palestras

durante a programação.A

expectativa dos

organizadores do congresso

é que cerca de mil pessoas

ligadas às 420 associações

comerciais do Estado

participem das atividades nos

três dias do evento.O

congresso tem o objetivo de

estimular o

e m p r e e n d e d o r i s m o ,

promover debates, estimular

a cooperação entre as

empresas, apresentar novas

oportunidades de negócios e

incentivar o desenvolvimento

das atividades que

contribuam para a geração

de emprego. O tema desta

edição, “Mapeando o DNA,

Construindo Resultados”,

remete à proposta de ajudar

os participantes a

conhecerem a entidade por

completo e, assim, indicar

qual direção os dirigentes das

associações comerciais

devem seguir para conquistar

resultados positivos.Neste

ano foi feito um convênio

entre Sebrae-SP e Facesp,

com o objetivo de atender

8.000 MPEs do comércio

varejista até outubro de

2013. A meta do Sebrae-SP

é levar conhecimento e

promover acesso ao mercado

às micro e pequenas

empresas do

se to r. Programação A

abertura oficial será no dia 7,

às 19h30, em uma cerimônia

com autoridades. Às 21h,

ocorre a abertura da Feira

Desenvolve.Nos dois dias

seguintes, a programação

começa às 9h. O presidente

do Conselho Deliberativo do

Sebrae-SP, Alencar Burti,

estará presente no evento e

participa do 10º Encontro

Estadual do Empreender, no

dia  8, ao lado do gerente da

Unidade de Atendimento

Coletivo – Comércio do

Sebrae-SP, Juarez Ferreira

de Paula Filho. O gerente vai

comandar ainda a palestra

“Os Benefícios da Atuação

em Rede de Cooperação”,

às 11h. Um dos destaques

do dia é a palestra magna “A

Nossa Luta: Próximo Passo”,

do vice-governador do

Estado de São Paulo,

Guilherme Afif Domingues, às

14h.No dia 9, os

participantes poderão

acompanhar a palestra “As

Oportunidades com a

Formalização dos

E m p r e e n d e d o r e s

Individuais”, do consultor da

Unidade de Políticas Públicas

do Sebrae-SP, Julio Cesar

Durante, e do consultor de

Relações Institucionais do

Sebrae-SP, Paulo Melchor.

Às 11h, o coordenador

estadual de Turismo do

Sebrae-SP, Cassio Oliveira,

falará sobre desenvolvimento

do turismo receptivo. 13 º

Congresso FacespData: 7

a 9 de novembroHorário:

Abertura no dia 7, às 19h30.

A partir das 9h, nos dias 8 e

9Local: Campos do Jordão

Convention Center (Av.

Macedo Soares, 499,

Capivari).Inscrições: Até 5

de novembro pelo site

www.congressofacesp.com.br

A programação completa

está disponível no site do

evento Mais informações

pelos telefones (11) 3180-

3864/ (11) 3180-3380

Facesp promove congresso

em Campos do Jordão
A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté
agitou a turma da melhor
idade com o 1º Desfile de
Moda realizado no dia 25
desta última semana. Vinte e
cinco alunos foram
escolhidos para se apresentar
durante o evento e exibir
todo seu estilo e graciosidade
aos colegas.Em meio a muita
festa, os idosos foram
preparados pela equipe do
cabeleireiro Júlio César, do
Kaizen, e subiram à
passarela exuberantes para
mostrar a coleção de verão
da linha feminina e masculina
d a
Pernambucanas.Animados,
os modelos da melhor idade
esbanjaram simpatia e

tiraram de letra o desfile. Foi
o caso da dona Maria do
Carmo Fonseca, que, aos 74
anos, já participou de vários
eventos de moda na cidade.
“Eu não fiquei nervosa
porque já desfilei outras
vezes, em eventos do Sesi e
até mesmo da
Pernambucanas. É uma
oportunidade boa para quem
quer se integrar melhor e
perder a timidez.
Todos se comportaram muito
bem na passarela e o desfile
foi excelente. Acho que pode
ser feito todo ano”.Mas, para
muitos que desfilaram a
primeira vez,
foi a realização de um sonho.
“Sempre quis desfilar, desde
a minha juventude, mas

nunca tive a oportunidade.
Hoje, estou me sentindo
realizada graças a este
trabalho promovido pela
Irmandade, foi tudo perfeito.
Posso afirmar que esta é a
melhor fase da minha vida”,
disse Rosa Maria Chaves
E s m e r i z ,
de 63 anos.Após o
encerramento, os
participantes comemoraram
o sucesso do desfile com um
delicioso café oferecido pela
entidade, que reuniu cerca de
150 pessoas no terraço de
eventos. A Irmandade de
Misericórdia de Taubaté fica
à Rua Portugal, 169, Jardim
das Nações.
 Informações pelo telefone
(12) 3632 4423.

Irmandade de Taubaté realiza
1º desfile de moda da melhor

idade

Maior e mais tradicional
festival de teatro da região
será realizado de 11 a 25 de
novembro, no Parque da
Cidade. A cidade se prepara
para o 35º Feste – Festival
Nacional de Teatro de
Pindamonhangaba, que será
realizado pela Prefeitura, por
meio do Departamento de
C u l t u r a ,
de 11 a 25 de novembro, no
Parque da Cidade.O mais
tradicional festival de teatro da
região será realizado nas
categorias adulto e infantil,
com apresentações às 21
horas e às 15 horas,
respectivamente. A entrada
será gratuita.Além das
apresentações serem
realizadas no Parque da
Cidade, devido às obras de

melhorias atualmente no
Teatro Cootepi, a outra
novidade da edição deste ano
será a apresentação de
grupos e companhias teatrais
de Pindamonhangaba na
primeira semana de festival.
Neste ano, ainda, o Feste não
s e r á
competitivo. COMISSÃO
DE SELEÇÃO.Os
espetáculos selecionados para
o 35º Feste foram avaliados
por uma comissão, formada
pela área de teatro do
Conselho Municipal de
Cultura, tendo a frente Ademir
Pereira.O conselheiro Ademir
contou que ele convidou mais
dos especialistas no tema para
participarem da comissão de
seleção: Afonso Barone e
Andréa Batista. “Assistimos

mais de 50 dvds e optamos
pelos melhores trabalhos nos
vários gêneros, para que o
festival tenha as peças de
melhor qualidade e que agrade
o público mais variado
possível”, explicou.Ao final,
foram selecionados nove
espetáculos e quatro
s u p l e n t e s .
As inscrições vieram do país
todo, como Rio Grande do Sul,
Goiás, Rio de Janeiro, entre
outras, e muitas do estado de
São Paulo e da capital
p a u l i s t a .  
Após a seleção, a equipe do
Departamento de Cultura
entrou em contato com os
grupos e organizou a
programação final,
 tendo a confirmação dos
selecionados ou suplentes.

Pinda divulga selecionados
para o 35º Feste

Mais de 30 profissionais da
saúde, entre eles, enfermeiros
e auxiliares de enfermagem,
participaram na terça-feira
(30), no auditório da
Prefeitura, de uma atualização
sobre a coleta do exame do
pezinho.A reciclagem foi
oferecida pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde, com
o objetivo de atualizar os
profissionais que trabalham
no setor de coleta do exame
do pezinho e fazer um
balanço de como está o
atendimento na rede.A
reciclagem foi ministrada pela
enfermeira Gabriela Ribeiro,

que falou um pouco com os
profissionais sobre a
importância do exame e as
doenças que podem ser
detectadas com o resultado
da coleta.O teste do pezinho,
também conhecido como
exame de triagem neonatal, é
um exame laboratorial que
tem o objetivo diagnosticar,
precocemente, e prevenir
doenças metabólicas,
genéticas e ou infecciosas que
poderão causar lesões
irreversíveis ao bebê, se não
forem tratadas antes mesmo
do aparecimento dos
sintomas, como por exemplo,
a deficiência intelectual

(retardo mental).O exame
deve ser feito no prazo de 48
horas, após o nascimento do
bebê, a 5 dias, porque
depois desse prazo, devido
à amamentação, poderá
haver interferência do
metabolismo da mãe nos
r e s u l t a d o s .
O teste é simples, o bebê leva
uma picadinha no calcanhar
e é retirada a amostra de
s a n g u e .
 O exame pode ser realizado
nos postos de saúde das 8 às
10 horas, é preciso que a mãe
leve a carteira de vacinação
e o cartão de saída da
maternidade.

Pinda: Profissionais da saúde
participam de reciclagem do

teste do pezinho

O turismo de
Pindamonhangaba foi
divulgado no Rio de Janeiro,
do dia 24 a 26 de outubro,
na Feira da ABAV, no
espaço das Estâncias
Paulistas. Há sete anos, Pinda
participa deste evento, por
meio do Departamento de
Turismo da Prefeitura,
divulgando um pouco mais do
turismo da cidade.No
estande de Pinda foi realizada
a divulgação da cidade, por
meio de cartões postais,

degustação de queijo de
cabra do sítio Algodão Doce,
degustação de cachaça,
brindes do Projeto Cerâmica
e materiais de divulgação do
Circuito Mantiqueira.Durante
o evento foi entregue para o
ministro do Turismo, Gastão
Vieira, uma homenagem da
cidade, criada no projeto
Cerâmica.”É importante a
participação da cidade
juntamente com o Circuito
Mantiqueira, pois o estado
de São Paulo, sempre está

presente em parceria com as
cidades do interior para
divulgação dos atrativos e
para a comercialização dos
produtos turísticos da nossa
região”, ressaltou a chefe de
serviços do Departamento de
Turismo de Pinda, Gislene
C a r d o s o .
A ABAV é a entidade mais
representativa do turismo
brasileiro e todos os anos
recebe diversas cidades para
divulgação do turismo do
Brasil.

Pindamonhangaba
participa da feira da

ABAV


