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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 verão, a exposição excessiva ao Sol pode contribuir para o aparecimento de herpes.
Quando aparecerem as bolhas e logo a dor, se deve aplicar imediatamente emplastos de
argila, que devem ser trocados a cada duas ou três horas, reduzindo até chegar a um
emplasto por dia. Tomar mel de abelhas natural sem processá-la ou aplicá-la na ferida
também ajuda.

O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo com que
apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de som e cor. Com novo
surto, produz nova imagem e assim por diante durante 10 a 30 minutos de duração em
média de um sonho. Tentando encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estranhas
imagens em uma estória. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da pessoa
que está sonhando.

O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. A massa do navio
está distribuída em uma larga extensão, fazendo com que ele desloque uma grande
quantidade de água ao ser lançado ao mar. Assim ele preenche um espaço antes ocupado
pelo líquido. A água deslocada que estava em equilíbrio tentará voltar ao seu lugar,
exercendo assim uma pressão que atua sobre o casco, principalmente em sua parte
inferior. Essa pressão, chamada de empuxo, impulsiona o navio para a superfície e
contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Os guarda-papas

A Guarda Suíça (Guardia Svizzera) não é a única que cuida da segurança do Papa. Só é a
mais conhecida. Exerce o mesmo papel a Guarda Nobre (Guardia Nobile), composta por
nobres do Vaticano. Existe ainda uma guarda de honra, a Guardia Palatina d’Onore.

Humor

Sabendo que seu filho não era chegado a assuntos religiosos, a mãe estranha ao ver ele
ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas vá direto para a Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso que eu escrevi na prova de Geografia.

Sou dentista e costumo mandar a minha secretária telefonar aos clientes, na véspera das
consultas, lembrando-lhes das marcações e dos horários. Uma vez, um cliente comentou:
- Meus funcionários me gozam porque acham que sou muito convencido. Ontem sua
secretária deixou um recado que eles adoraram. O recado era assim: “Sua coroa está
pronta”.

A professora pergunta:
- Joãozinho, se Camões fosse vivo por que ele seria um homem extraordinário?
- Bem, a senhora não acha que ter mais de quinhentos anos não seria algo extraordinário?

O juiz decide:
- Casso encerrado, por falta de provas, declaro o réu inocente do crime de furto do
veículo.
Nisso, o acusado pergunta:
- Excelência, se mal lhe pergunto, isso significa que eu posso ficar com o automóvel?

Cansado da falta de respeito dos funcionários, o chefe pregou uma placa na sua porta,
escrita: “Aqui quem manda sou eu!”.
No dia seguinte, algum engraçadinho coloca outra placa embaixo que dizia: “Sua mulher
mandou levar a placar dela de volta pra casa!”.

Mensagens

Apesar da força poder proteger em casos de emergência, apenas a justiça, decência,
consideração e cooperação conseguem finalmente levar os homens para a aurora da paz
eterna.

Enfrente seus obstáculos e faça alguma coisa em relação a eles. Você descobrirá que eles
não têm metade da força que você pensava que eles tinham.

Em geral é insolente a força repentina, assim como descarada é a liberdade súbita.

Dizer que o homem é uma mistura de força e fraqueza, de luz e treva, de pequenez e
grandeza, não é julgá-lo, é defini-lo.

Beleza extraordinária, força extraordinária, e riqueza extraordinária são real e
verdadeiramente sem uso extraordinário, um coração correto supera todas.

Apenas com a força de falar de amor, podemos chegar a nos apaixonar.

A qualidade mais importante em um líder é aquela de ser reconhecido como tal. Todos os
líderes cuja aptidão é questionada são claramente desprovidos de força.

A oração é o ato onipotente que coloca as forças do céu à disposição dos homens.

A liberdade de fracassar é vital se você quer ser bem sucedido. As pessoas mais bem
sucedidas fracassaram repetidamente, e uma medida de sua força é o fato de o fracasso
impulsioná-las a alguma nova tentativa de sucesso.

A justiça sem força e a força sem justiça são duas grandes desgraças.

Pensamentos

Enfrentaremos a força física com a nossa força moral.

Adquirimos a força da tentação a que resistimos.

Ai de nós, se os mortos não dessem forças aos vivos.

Para o sábio, o suficiente é abundante.

Miscelânia
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Concurso teve recorde de
inscrições em 2012: 531
projetos foram indicados por
colaboradores da
Volkswagen do Brasil que
atuam nas instituições como
voluntáriosO concurso
“Volkswagen na
Comunidade”, promovido
pela Fundação Volkswagen,
premiou no dia 28, os
vencedores de sua 5ª edição,
em evento na fábrica
Anchieta da Volkswagen do
Brasil, em São Bernardo do
Campo. Dez projetos sociais
desenvolvidos por
organizações não-
governamentais (ONGs) e
sem fins lucrativos de São
Paulo, Paraná e Pernambuco
receberam R$ 40 mil cada,
totalizando R$ 400 mil, para
serem investidos em ações de
transformação social. Neste
ano, o valor total do prêmio
foi ampliado em R$ 100 mil,
em relação a 2011, quando
cada vencedor recebeu R$
30 mil. Em seu histórico, o
“Volkswagen na
Comunidade” entregou R$
1,4 milhão, valor dividido em
42 prêmios, entregues para
38 organizações sociais,
tendo já beneficiado 5.217
pessoas diretamente.Neste
ano, o “Volkswagen na
Comunidade” teve recorde
de inscrições: foram 531
projetos, de 423
organizações sociais,
localizadas em 13 Estados.
Os projetos foram indicados
por 309 colaboradores da
Volkswagen do Brasil que
atuam nessas instituições

como voluntários. Em 2012,
o concurso teve crescimento
de inscrições de quase 40%
em relação a 2011, quando
foram indicados 380
projetos. Desde a primeira
edição, o concurso soma
1.725 projetos inscritos de
1.505 organizações de todo
o Brasil; sendo que as
vencedoras estão localizadas
no Distrito Federal, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro
e São Paulo.”O
‘Volkswagen na
Comunidade’ contribui com
o desenvolvimento humano e
conscientiza nossos
funcionários sobre a
importância do trabalho
voluntário. Nas unidades da
Volkswagen do Brasil, o
concurso incentiva os
colaboradores a se
engajarem em causas
sociais, pois eles inscrevem
as instituições das quais
fazem parte. Os prêmios em
dinheiro e o curso de gestão
oferecidos pelo
‘Volkswagen na
Comunidade’ dão condições
para que as instituições
viabilizem seus projetos
sociais”, disse o vice-
presidente de Recursos
Humanos da Volkswagen do
Brasil e presidente do
Conselho Curador da
Fundação Volkswagen, Dr.
Josef-Fidelis Senn.Dos dez
vencedores do “5º
Volkswagen na
Comunidade”, nove têm
participação inédita no
concurso. São projetos
realizados pelas instituições

Ação Social Paróquia
Palmares (da cidade de
Palmares - PE), Associação
Palotina (São Paulo - SP),
Associação para Auxílio da
Criança e Adolescente
Projeto Crescer
( P i n d a m o n h a n g a b a ) ,
Associação PODE –
Portadores de Direitos
Especiais (Pesqueira - PE),
Centro de Capacitação para
a Vida – Projeto Neemias
(São Paulo - SP), Centro
Educacional Integrado de
Vinhedo – CEIVI (Vinhedo
- SP), Núcleo Espírita
Chácara das Flores
Eurípedes Barsanulfo (Mauá
- SP), ONG Amigos de São
Judas Tadeu – ASJT (São
Carlos - SP) e Pequeno
Cotolengo Paranaense
(Curitiba - PR).A instituição
IA3 (Instituto de
Acolhimento e Apoio ao
Adolescente), de
Pindamonhangaba, recebeu
o “Prêmio de
Sustentabilidade”, que é
oferecido pelo “Volkswagen
na Comunidade” à instituição
já premiada na edição
anterior do concurso e que
melhor geriu os recursos
durante o ano, otimizando e
ampliando os resultados. O
vencedor do “Prêmio de
Sustentabilidade” recebe o
mesmo valor dos outros
nove premiados:
R$ 40 mil. As instituições
vencedoras, as finalistas e os
empregados que as
indicaram também ganham
um curso de Gestão de
Projetos Sociais.

Volkswagen na
Comunidade entrega R$
400 mil em prêmios para

serem investidos em
ações sociais A Prefeitura de Taubaté, por

intermédio da Secretaria de
Turismo e Cultura
(SETUC), está com uma
programação repleta de
atrações, em outubro, no
Teatro Metrópole. São ao
todo 15 apresentações
durante o mês, com
ingressos com preços
variados, desde entradas
francas até o preço máximo
de R$ 60. Entre as atrações
estão desde peças teatrais
até trabalhos com dança,
como é o exemplo da
apresentação “Danças
Urbanas”, que será
executada por alunos de hip
hop da Escola Municipal de
Artes Maestro Fêgo
Camargo. Vale lembrar que
esse estilo é do mesmo
segmento do show do rapper
Emicida, que se apresentou
em Taubaté no último dia 30.
Fazem parte da agenda do
mês no Teatro Metrópole as
peças “O Cortiço”, “O
Semeador de Estrelas”, e o
stand up “Mais que Dilmais”,
com Gustavo Mendes, ator
do programa Zorra Total.
Programação: Dias 08 e 09
(segunda e terça) – 19h30
Ballet: UM CULTO À
PRIMAVERA Com alunos
de Ballet Infantil da E.M.A.
“Maestro Fêgo Camargo”
Direção: Janaína Lima
Mendes Recomendação
etária: acima de 2 anos
ENTRADA FRANCA Dias
10 e 11 (quarta e quinta) –
20 hr Dança: DANÇAS
URBANAS Com Alunos de
Hip Hop da E.M.A.
“Maestro Fêgo
Camargo”Direção: Adriano
dos Santos Leonel e Jeff

Recomendação etária: acima
de 2 anos ENTRADA
FRANCA Dias 16 e 17
(terça – 10h e 15h e quarta
– 10h) Musical Infantil: O
REINO DA SABEDORIA
Com: Adalgiza Américo,
Alberto Bragion, Dani
Oliveira, Deivis Ferreira,
Jefferson Carvalho, Mauro
Morais e Tássia Joy Direção:
Renata Baptista
Recomendação etária: acima
de 2 anos Ingresso: R$
20,00 (inteira) e R$ 10,00
(meia) Dia 18 (quinta) – 10h
e 20 h Teatro: O CORTIÇO
Com Luana Gonçalves,
Washington Lins, Attilio
Possar, Rafaela Marques e
Keila Madureira Direção:
Ivan Vilabella
Recomendação etária: 12
anos Ingresso: R$ 30,00
(inteira) e R$ 15,00 (meia)
Dia 19 (sexta) – 20 h Teatro:
O SEMEADOR DE
ESTRELAS Com: Renato
Prieto, Sylvia D’Silva,
Rosana Penna e Paulo
Paixão Direção: Renato
Prieto Recomendação etária:
acima de 10 anos Ingresso:
R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00
(meia) Dia 20 (sábado) – 20
h Stand-up Comedy: MAIS
QUE DILMAIS Com:
Gustavo Mendes Direção:
Gustavo Mendes
Recomendação etária: acima
de 14 anos Ingresso: R$
50,00 (inteira) e R$ 25,00
(meia) Dia 21 (domingo) – 16
h Teatro Infantil:
C H A P E U Z I N H O
VERMELHO Com: Luana
Gonçalves, Washington Lins,
Rafael Marques e Keila
Madureira Direção: Ivan
Vilabella Recomendação

etária: acima de 2 anos
Ingresso: R$ 20,00 (inteira)
e R$ 10,00 (meia) Dia 23
(terça) – 19h30 Música:
CONTANDO E
CANTANDO A
HISTÓRIA DA ARTE Com:
Alunos de Música da
E.M.A. “Maestro Fêgo
Camargo” Direção:
Conceição Molinaro
Recomendação etária: acima
de 2 anos ENTRADA
FRANCA Dia 24 (Quarta)
– 20 h Música:
CONCERTO MUSICAL –
EDUCAÇÃO ATRAVÉS
DA MÚSICA Com:
Músicos da BAMUQ –
Banda Municipal de Quiririm
Direção: André Luis Frade
Recomendação etária: acima
de 2 anos ENTRADA
FRANCA Dias 25 e 26
(quinta e sexta) – 20 h Ballet:
ÉS A MESMA CIDADE
COM ALMA QUE
NASCEU NO ALVORAR
Com: Alunos do Balé da
E.M.A. “Maestro Fêgo
Camargo” Direção:
Alexandra Luppe
Recomendação etária: acima
de 2 anos ENTRADA
FRANCA Dia 27 (sábado)
– 21 h Comédia: TRAIR E
COÇAR, É SÓ
COMEÇAR Com:
Anastácia Custódio, Carlos
M a r i a n o ,
Jonathas Joba, Samantha
Caracante, Carla Pagani,
Mario Pretini, Carlos Martin,
Siomara Schöroder e Ivan
Almeida Direção:
Attílio RiccóRecomendação
etária: acima de 12 anos
I n g r e s s o :
R$ 60,00 (inteira) e R$
30,00 (meia)

Taubaté:

Outubro chega
comprogramação especial no

Teatro Metrópole A Prefeitura de Taubaté está
finalizando o processo
licitatório para a construção
de cinco novos centros
comunitários na cidade.
Conforme já anunciado pelo
prefeito Roberto Peixoto, os
centros comunitários serão
implantados nos bairros
Fonte Imaculada, Emecal,

Jardim Canuto Borges,
Jardim dos Pássaros e
Cataguá.Para a construção
das unidades, a
administração municipal abriu
a Tomada de Preços 15/12,
Assim que for assinado o
contrato, o que deve ocorrer
nos próximos dias, a
empresa vencedora terá 90

dias para concluir as
obras.”Estamos implantando
centros comunitários
modernos e de qualidade,
para garantir para as
comunidades onde estão
instalados o espaço
adequado para realizarem as
suas atividades”, destacou
Peixoto.

Prefeitura finaliza
licitação para construção

de 5 centros
comunitários

O Taubaté Shopping, em
parceria com a escola de
idiomas CCAA, estará com
diversas atividades
voltadas às crianças entre os
dias 06 e 12 de outubro. Os
baixinhos que passarem pelo
“Espaço Criança Feliz”
poderão saborear algodão
doce e participar de diversas
atividades como pintura de
rosto, cabelo maluco,
tatuagens temporárias, além
de receber escultura de
balões, pintar desenhos,

entre outras brincadeiras,
todas gratuitas.”Nossa
intenção é levar divertimento
a essas crianças nesta
semana especial para elas e
também um pouco de
conhecimento, já que todos
sabem que o inglês é
fundamental e muitos
começam a estudar bem
c e d o ” ,
explica Eliane Estéfano,
Diretora Executiva do CCAA
de Taubaté.O espaço
também contará com um

tobogã gigante para as
crianças se divertirem, e ainda
poderão preencher um
cupom para concorrer ao
sorteio de 01 Playstation e
02 Bonecas Monster
High.Todas as atividades vão
acontecer na Praça Central
de Eventos do Taubaté
S h o p p i n g .
Mais informações sobre o
evento ou dos cursos do
CCAA para os pequenos
alunos pelo telefone (12)
3622-7184.

Semana das Crianças
terá diversas atividades

no Taubaté Shopping

A Irmandade de Misericórdia
de Taubaté preparou uma
programação especial para
homenagear seus alunos no
Dia do Idoso, que aconteceu
na segunda-feira, dia
1.Atrações não faltaram para
entreter o público, que, em
meio a muita música e dança,
se mostrou animado durante
as apresentações preparadas
pelos professores da
entidade. O dia foi cheio e
começou com uma missa
celebrada logo cedo em
homenagem à melhor idade.
Depois de se reunirem para
o café da manhã, os idosos
assistiram à palestra “Ser
velho, Estar velho”,
ministrada por Vera

Simonetti, que tratou da
importância da qualidade de
vida da melhor idade.O
Coral da IMT, uma das
atrações mais esperadas
pelos alunos, fechou a
programação da manhã em
grande estilo e emocionou o
público presente com as
músicas escolhidas
especialmente para a data
pelo professor Alexandre
Muniz de Freitas.A
programação seguiu com
apresentações das turmas de
tai chi chuan, aeróbica e
dança de salão. Os alunos
ainda puderam participar de
workshops, oficinas e
também assistiram à peça de
teatro “Como os idosos

ainda sofrem preconceito”,
realizada no auditório da
entidade. A festividade foi
encerrada com a
apresentação da Orquestra
de Viola e Violões de
Taubaté.O Dia do Idoso faz
parte das programações
especiais do calendário da
Irmandade de Misericórdia
de Taubaté, mas,
diariamente, a entidade
oferece uma série de
atividades gratuitas
dedicadas à saúde e
qualidade de vida dos
idosos. Os interessados em
conhecer melhor este
trabalho podem entrar em
contato pelo telefone (12)
3632 4423.

 Irmandade de Taubaté
festeja Dia do Idoso com
programação especial

A exposição “O Palácio, A
Casa, O Museu -
Percepção, Memória,
Imaginação” que acontece
no Palácio Boa Vista - de
Campos do Jordão, foi
prorrogada até 25 de
novembro A mostra traz
peças de mobiliário artístico
português e brasileiro dos
séculos XVII, XVIII e XIX,
objetos de uso doméstico em
porcelana e prata, e uma rara
coleção de acervo religioso
como, por exemplo, arcazes,
oratórios, camas
c o n v e n t u a i s ,
imaginária e objetos
litúrgicos, além de cópias de
documentos que procuram
reconstruir a memória do

Palácio de Inverno do
Governo de São Paulo
desde o início de sua
construção em 1938. A idéia
de construir um palácio de
inverno em Campos do
Jordão foi de Adhemar de
Barros, quando interventor
do Estado - de 1938 a 1941
- sendo considerada
controvertida e
extremamente arrojada para
a época. E assim, foi
inaugurado em 21 de julho de
1964, pelo mesmo quando
governador, para servir de
residência de inverno do
Governador. Com o passar
dos anos, adquiriu outra
função: a de museu aberto ao
público. Numa área de quase

três mil metros quadrados,
dividida em 35 ambientes e
105 cômodos,
o Boa Vista abriga um grande
acervo de obras de arte.
Serviço Exposição “O
Palácio, A Casa, O Museu -
P e r c e p ç ã o ,
 Memória, Imaginação”
Data: Até 25 de novembro
Horário: de quarta-feira a
domingo e feriados, das 10h
às 12h e das 14h às 17h
Local: Palácio Boa Vista -
Avenida Adhemar de Barros,
3.001 -
Campos do Jordão/SP
Entrada gratuita
Informações: (11) 2193-
8282 ou
monitoria@sp.gov.br

Exposição no Palácio
Boa Vista é prorrogada

até novembro

No sábado (20/10),
Campos do Jordão será
mais uma vez o ponto de
chegada de uma das etapas
da 9ª Volta Ciclística
Internacional de São
Paulo.O trajeto que terá
início na cidade de
Pindamonhangaba, os
atletas largarão às 7h 15
e percorrerão 62 km de
serra, o que tornará ainda
mais desafiador aos
atletas participantes, com
previsão de chegada às 8h
30.A Volta Ciclística
Internacional começa na
cidade de Marília, no dia
14 e terminará no
domingo (21/10),
percorrendo 1.272 km,
passando pelas cidades de
Bauru, São Carlos, Rio
Claro, Sorocaba, Atibaia,

P i n d a m o n h a n g a b a ,
Campos do Jordão,
Campinas, Jundiaí e
encerra na capital
paulista.Entre as equipes
participantes terão atletas
do Alemanha, Argentina,
Brasil, Chile,  Equador,
Estados Unidos,
Guatemala, Panamá, Suíça
e Uruguai.A 9ª Volta
Ciclística Internacional
de São Pauloé regida pelo
regulamento esportivo da
Federação Paulista de
Ciclismo , Confederação
Brasileira de Ciclismo e
União Ciclistica
Internacional.O comitê
organizador é  formado
pela Federação Paulista
de Ciclismo, Yescom,
Ideeia, Governo do
Estado de São Paulo,

Confederação Brasileira
de Ciclismo e União
Ciclística Internacional.
O apoio especial da
Polícia Militar
Rodoviária do Estado de
São Paulo, Secretaria
Estadual dos Transportes,
Secretaria Estadual de
Esportes, Lazer e
Turismo de São Paulo, das
prefeituras de Marília,
Bauru, São Carlos, Rio
Claro, Sorocaba,
A t i b a i a ,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Campos do Jordão,
Jundiaí e São Paulo, DER
, Artesp e suas
concessionária e
patrocínio Lei de
Incentivo ao Esporte:
Redecard - Governo
Federal Brasil.

Campos do Jordão está
na rota da 9ª Volta

Ciclística
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Leia e Anuncie
Contato:        3672 22-57

A equipe Pulga Jiu-Jitsu de
Tremembé saiu vitoriosa do
2º Desafio de Jiu-Jitsu de
Cambuí (MG). Todos os
nove atletas que participaram
do campeonato realizado no
dia 30 de Setembro
conquistaram os primeiros
lugares na classificação
geral.Augusto Luiz (Pulga) foi
campeão na categoria médio
e vice-campeão no absoluto,
com a faixa preta. Rodrigo
“Pezão” é o vencedor da
categoria super pesado,
também faixa preta. Já
Carlos Eduardo “Xuxa”

garantiu o vice-campeonato
absoluto com a faixa marrom.
Juninho foi o campeão na
categoria pesadíssimo e vice-
campeão absoluto com a
faixa roxa. Hebert Alemão
(faixa azul) ganhou o primeiro
lugar na categoria pena e o
terceiro no absoluto.
Francismar Rocha (faixa
roxa) conquistou o terceiro
lugar na categoria pena. Por
fim, Eduardo Guri (faixa azul)
foi campeão na categoria
super pesado, Sandro Carlos
(faixa azul) foi primeiro lugar
no meio pesado master e

Kaique (branca) foi o terceiro
colocado na categoria
pena.Os atletas da equipe
tremembeense nos últimos
meses vêm sendo destaque
em competições importantes,
como o campeonato Sul-
Americano Kimonos
Okinawa, realizado em Abril
deste ano.A equipe Pulga Jiu-
Jitsu realiza seus treinos na
Rua 26 de Novembro,
C e n t r o ,
ao lado da academia
Dynamics. Os preparo dos
atletas acontece entre 07h às
22h30.

Jiu-Jitsu de Tremembé
conquista vitória em

Cambuí

www.agazetadosmunicipios.com

A turminha de teatro do
Projeto Fazendo Arte, da
Secretaria de Educação de
Tremembé, em
comemoração ao Mês da
Criança, está encenando uma
divertida peça onde
princesas dos clássicos da
literatura infantil universal
interagem com personagens
do Sítio do Picapau
Amarelo.”Emília e o Chá das
Princesas” peça de autoria de
escritora Conceição Fenille
Molinaro é um mergulho no
universo encantado da
literatura infanto-
juvenil.Outra peça é O Saci,
da mesma autora, que

também está sendo
encenada pelos pequenos
atores de Tremembé.Os
espetáculos estão sendo
apresentados gratuitamente
no período de 01 a 08 de
outubro nos períodos manhã
e tarde nas escolas da rede
municipal de ensino de
Tremembé.O elenco é
formado pelos alunos de
teatro do Projeto cuja faixa
etária varia de 07 a 15 anos.
A direção é da professora
Adriana Cora.Trabalhar o
teatro com crianças e
adolescentes é uma das
atividades desenvolvidas pela
iniciativa que além deste

curso oferece também aulas
gratuitas de música, artes
visuais e balé.
Esses cursos são uma ótima
oportunidade para pais e
filhos terem mais contato
com a arte e a cultura.Um
dos principais objetivos do
Projeto Fazendo Arte é
desenvolver as
potencialidades de expressão
e comunicação das crianças
e adolescentes da
c o m u n i d a d e .
Vale a pena conhecer os
pequenos atores e a sede do
projeto que fica na Rua
Monteiro Lobato, 50 em
Tremembé.

Teatro na Escola: Atores
mirim apresentam peças

de clássicos da
Literatura infantil

O Sesc Taubaté promove no
dia 6, sábado, às 10h, uma
caminhada musical com
acompanhamento de atores
com pernas de pau,
malabares e banda de
animação. A atividade é
realizada em comemoração

ao Dia Mundial da
Caminhada.O percurso da
caminhada compreende
6,5km, com nível de
dificuldade baixo, cercado de
árvores e plantas. A
concentração será feita às
9h30 com saída programada

para às 10h. As inscrições
podem ser feitas na Central
de Atendimento.O Sesc
Taubaté fica na Avenida
Milton de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Taubaté:
Dia Mundial da

Caminhada no SESC

Dia das crianças do Sítio
do Picapau Amarelo se
estende até o final do

mês de outubro

Em comemoração ao dia
das crianças, o Museu
Monteiro Lobato apresenta
uma programação repleta
de atividades que se
estendem até o fim do mês.
Em meio às diversas
atividades, apresentações e
oficinas acontecem em
todos os feriados e finais de
semana de outubro, e nesse
ano com um grande
diferencial: O Projeto Praça
Animada.Somada às
atividades do mês, a Praça
Animada será mais um dos
eventos que trará mais um
ambiente de lazer para as
crianças no largo do sítio,
logo em frente à sede no
interior do museu.São peças
de teatro, maquiagem
artística, escultura em balão
e muitas outras atividades
que fazem parte desse mês
especial no Museu.De
acordo com a
coordenadora Tina Lopes,
a programação é toda
voltada para as crianças,
desde as oficinas até as
peças teatrais de fácil
entendimento, que buscam
o entretenimento. “No dia
12, especialmente, teremos
uma série de atividades para
comemorar o dia das
crianças”, comentou a
coordenadora.Para mais
i n f o r m a ç õ e s ,
 o telefone do sítio é o (12)
3625-5062.Confira abaixo

a programação:Dias 04, 05
e 0609h às 12h:Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo09h às 11h:Oficina
“Carteiro por um dia” –
Homenagem ao Dia do
Carteiro11h: Espetáculo “A
Reforma da Natureza”14h
às 17h: Presença da Turma
do Sítio do Picapau
Amarelo14h às 16h: Oficina
“Carteiro por um dia” –
Homenagem ao Dia do
Carteiro16h: Espetáculo “A
Reforma da Natureza”Dia
1209h às 12h: Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo10h às12h:
P a l h a ç o M á g i c o
H e n r y M a q u i a g e m
ArtísticaEscultura em
Balão11h: Espetáculo “A
Reforma da Natureza”14h
às 17h: Presença da Turma
do Sítio do Picapau
Amarelo14h às 16h: Mágico
H e n r y M a q u i a g e m
ArtísticaEscultura em
Balão15h30 e 16h:
Espetáculo “A Reforma da
Natureza”Dia 1309h às 12h:
Presença da Turma do Sítio
do Picapau Amarelo10h às
13h:Oficina de
Dobradura11h: Espetáculo
“A Reforma da
Natureza”14h às 17h:
Presença da Turma do Sítio
do Picapau
AmareloOficina de
Dobradura13h às
16h: Escultura em Balão16h:

Espetáculo “A Reforma da
Natureza”Dia 1409h às 12h:
Presença da Turma do Sítio
do Picapau Amarelo10h às
13h: Oficina de
F a n t o c h e s 1 1 h :
Espetáculo “A Reforma da
Natureza” 14h às 17h:
Presença da Turma do Sítio
do Picapau Amarelo Oficina
de Brinquedos Recicláveis
13h às 16h: Maquiagem
Artística 15h: Grupo
Folclórico “Orgulho Caipira”
1 6 h :
Espetáculo “A Reforma da
Natureza” Museu Histórico,
Folclórico e Pedagógico
Monteiro Lobato Dias 20 e
21 09h às 12h: Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 09h às 11h: Oficina
“Teatralizando com o meio
Ambiente” 11h: Espetáculo
“A Reforma da Natureza”
14h às 17h: Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 14h às 16h: Oficina
“Teatralizando com o meio
Ambiente” 16h:
Espetáculo “A Reforma da
Natureza” Dias 27 e 28 09h
às 12h: Presença da Turma
do Sítio do Picapau Amarelo
09h às 11h: Oficina “Livro
Coletivo” 11h: Espetáculo “A
Reforma da Natureza” 14h
às 17h: Presença da Turma
do Sítio do Picapau Amarelo
14h às 16h: Oficina “Livro
Coletivo” 16h: Espetáculo “A
Reforma da Natureza”

Projeto de Horticultura,
apoiado pela Fibria,

capacita pessoas com
deficiência ao mercado

de trabalho
A JAM – Jacareí Ampara
Menores, em parceria com a
Fibria e o Instituto
Votorantim, desenvolve um
programa para capacitar
pessoas com deficiência
(PCD) ao mercado de
trabalho. Por meio da
horticultura, 30 jovens serão
capacitados, até o final do
ano.Desde o início de 2010,
o projeto Jardinagem e
Horticultura vêm
colaborando com a
formação profissional de
pessoas com deficiência,
uma proposta do Ministério
do Trabalho em incluir entre
2 a 5% de PCD’s em
empresas com mais de 100
empregados.O que seria
uma lei acabou se tornando
um projeto de inclusão social
da instituição. Até o
momento, em um espaço de
5 mil m², mais de 1.000
mudas de árvores nativas da
região foram produzidas no
viveiro e mais de 50
canteiros foram plantados

com diferentes tipos de
hortaliças que são
comercializados pela ONG.A
assistente social da
instituição, Djenane Santos,
afirma que a JAM é uma das
pioneiras na região em criar
um projeto voltado à
educação, qualificação e
treinamento profissional de
jovens com deficiência
intelectual, visando o
exercício da cidadania e o
preparo ao mercado de
trabalho.A primeira fase do
programa compreende em
passar aos alunos noções
teóricas de adubação,
compostagem, conservação
do solo, viveiro de mudas,
árvores nativas e manejo de
ferramentas, por meio de
uma linguagem adaptada,
ministrada por uma pedagoga
da JAM.No segundo
momento, os aprendizes,
acompanhados por um
engenheiro agrônomo, vão
ao terreno para manusearem
e preparem o solo para o

cultivo das plantas.Além de
capacitar, o projeto contribui
com a coordenação motora
e concentração, melhora o
relacionamento social e
familiar e proporciona novos
hábitos alimentares aos
aprendizes.O aluno José
Everton de Medeiros, de 26
anos expressa sua felicidade
em participar do projeto: “o
fato de trabalhar na horta me
fez aprender a comer
verduras. Meu desejo agora
é que eu possa ser indicado
ao mercado de trabalho,
junto com os meus colegas.
Estou muito feliz de estar
aqui!”.Para Luciana de
Barros Cunha, consultora de
Sustentabilidade da empresa:
“O projeto superou nossas
e x p e c t a t i v a s .
Além de desenvolver a
habilidade para a horticultura
e gerar a própria renda, a
iniciativa valoriza a
autoestima dos participantes
e prepara-os ao mercado de
trabalho.”.

Neste mês de outubro é
comemorado o Outubro
Rosa. A data surgiu há mais
de 10 anos, na Califórnia. O
mês foi escolhido para a luta
contra o câncer de mama, um
esforço mundial para
conscientizar e mobilizar a
sociedade para o combate à
doença. Em
Pindamonhangaba, durante
todo o mês, diversas ações
vão lembrar a campanha.   A
ideia é alertar a população
feminina sobre a importância
da realização do autoexame
e mamografia periódica, para
todas as mulheres com mais
de 40 anos, para diagnóstico
precoce, ressaltando que o
exame é o melhor meio para
detectar tumores ainda em
fase inicial, possibilitando a
cura até 95% dos casos.A
Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Saúde,
disponibiliza vários recursos
para a prevenção da doença.
No município, são
disponibilizados mais de 500
exames de mamografias de
rastreamento. Através deles
é feita a descoberta de
doenças da mama, como
alterações funcionais
benignas, ou mesmo um
câncer de mama.Em Pinda,
a mamografia é feita na Santa
Casa, através da WK
Diagnose. Toda mulher acima
de 40 anos tem direito ao
exame, no entanto é
necessário o
encaminhamento das
Unidades Básicas de Saúde,
pelos médicos que ali
trabalhamMulheres com
menos de 40 anos, é
importante fazerem o
autoexame, caso haja alguma
anormalidade é preciso
procurar o médico e de
acordo com o diagnóstico é
feito o pedido do exame.”O
autoexame é importante e,
claro, é necessário procurar
a unidade básica e solicitar o
exame, que é direito da
mulher acima de 40 anos.
Nós oferecemos mais de 500
exames por mês e desse total
30% são faltosos, nós
precisamos da colaboração
da população para conseguir
atender a todos, dentro dos
prazos”, explica a médica
ginecologista da rede de
saúde de Pinda, Dra. Marília
Rios Freire.Após o exame,
caso a doença seja
identificada, o médico
encaminha o paciente ao
Hospital Regional de
Taubaté, no setor de
oncologia, onde é feito todo
o tratamento da rede. É
importante fazer o
autoexame, já que com ele é
possível detectar o câncer de
mama de modo precoce,
aumentando as chances de
cura, além de ter a
possibilidade de uma cirurgia
de menor porte para
combatê-lo. Ao detectar
qualquer anormalidade
procure um
médico.MamografiaA
mamografia é a radiografia da
mama que permite a detecção
precoce do câncer, por ser
capaz de mostrar lesões em
fase inicial, muito pequenas
(de milímetros).É realizada

em um aparelho de raio X
apropriado, chamado
mamógrafo. Nele, a mama é
comprimida de forma a
fornecer melhores imagens, e,
portanto, melhor capacidade
de diagnóstico. O
desconforto provocado é
discreto e suportável.Estudos
sobre a efetividade da
mamografia sempre utilizam o
exame clínico como exame
adicional, o que torna difícil
distinguir a sensibilidade do
método como estratégia
isolada de rastreamento.A
sensibilidade varia de 46% a
88% e depende de fatores
tais como: tamanho e
localização da lesão,
densidade do tecido
mamário (mulheres mais
jovens apresentam mamas
mais densas), qualidade dos
recursos técnicos e
habilidade de interpretação
do radiologista. A
especificidade varia entre
82%, e 99% e é igualmente
dependente da qualidade do
exame.Os resultados de
ensaios clínicos
randomizados que
comparam a mortalidade em
mulheres convidadas para
rastreamento mamográfico
com mulheres não
submetidas a nenhuma
intervenção são favoráveis ao
uso da mamografia como
método de detecção precoce
capaz de reduzir a
mortalidade por câncer de
mama. As conclusões de
estudos de meta-análise
demonstram que os
benefícios do uso da
mamografia se referem,
principalmente, a cerca de
30% de diminuição da
mortalidade em mulheres
acima dos 50 anos, depois de
sete a nove anos de
implementação de ações
organizadas de
rastreamento.O autoexame
das mamasO INCA não
estimula o autoexame das
mamas como estratégia
isolada de detecção precoce
do câncer de mama. A
recomendação é que o
exame das mamas pela
própria mulher faça parte das
ações de educação para a
saúde que contemplem o
conhecimento do próprio
corpo.As evidências
científicas sugerem que o
autoexame das mamas não é
eficiente para o rastreamento
e não contribui para a
redução da mortalidade por
câncer de mama. Além disso,
o autoexame das mamas traz
consigo conseqüências
negativas, como aumento do
número de biópsias de lesões
benignas, falsa sensação de
segurança nos exames
falsamente negativos e
impacto psicológico negativo
nos exames falsamente
positivosPortanto, o exame
das mamas realizado pela
própria mulher não substitui
o exame físico realizado por
profissional de saúde
(médico ou enfermeiro)
qualificado para essa
atividade.Saiba maisO
câncer de mama é
provavelmente o mais temido
pelas mulheres, devido à sua
alta frequência e, sobretudo

pelos seus efeitos
psicológicos, que afetam a
percepção da sexualidade e
a própria imagem pessoal.
Ele é relativamente raro antes
dos 35 anos de idade, mas
acima desta faixa etária sua
incidência cresce rápida e
progressivamente.Este tipo
de câncer representa nos
países ocidentais uma das
principais causas de morte
em mulheres. As estatísticas
indicam o aumento de sua
freqüência tantos nos países
desenvolvidos quanto nos
países em desenvolvimento.
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
nas décadas de 60 e 70
registrou-se um aumento de
10 vezes nas taxas de
incidência ajustadas por
idade nos Registros de
Câncer de Base Populacional
de diversos continentes.No
Brasil, o câncer de mama é o
que mais causa mortes entre
as mulheres. De acordo com
as Estimativas de Incidência
de Câncer no Brasil para
2006, o câncer de mama
será o segundo mais
incidente, com 48.930
casos.SintomasOs sintomas
do câncer de mama palpável
são o nódulo ou tumor no
seio, acompanhado ou não
de dor mamária. Podem
surgir alterações na pele que
recobre a mama, como
abaulamentos ou retrações
ou um aspecto semelhante a
casca de uma laranja. Podem
também surgir nódulos
palpáveis na axila.Fatores
de Risco História familiar é
um importante fator de risco
para o câncer de mama,
especialmente se um ou mais
parentes de primeiro grau
(mãe ou irmã) foram
acometidas antes dos 50 anos
de idade. Entretanto, o
câncer de mama de caráter
familiar corresponde a
aproximadamente 10% do
total de casos de cânceres de
mama. A idade constitui um
outro importante fator de
risco, havendo um aumento
rápido da incidência com o
aumento da idade. A
menarca precoce (idade da
primeira menstruação), a
menopausa tardia (instalada
após os 50 anos de idade), a
ocorrência da primeira
gravidez após os 30 anos e a
nuliparidade (não ter tido
filhos), constituem também
fatores de risco para o câncer
de mama.Ainda é
controvertida a associação
do uso de contraceptivos
orais com o aumento do risco
para o câncer de mama,
apontando para certos
subgrupos de mulheres como
as que usaram contraceptivos
orais de dosagens elevadas
de estrogênio, as que fizeram
uso da medicação por longo
período e as que usaram
anticoncepcional em idade
precoce, antes da primeira
g r a v i d e z .
A ingestão regular de álcool,
mesmo que em quantidade
moderada, é identificada
como fator de risco para o
câncer de mama, assim como
a exposição a radiações
ionizantes em idade inferior a
35 anos.

Pinda disponibiliza mais de
500 exames de mamografia na

rede

Além da exibição de filmes
consagrados, o programa
lança com exclusividade
“Meninos de Kichute”,
inédito nos cinemas. Todas
as atividades promovidas
pelo Pontos MIS são
gratuitas.Outubro está
repleto de atividades
culturais gratuitas com o
programa que leva cinema a
diversas cidades de São
Paulo. Desenvolvido pela
Secretaria de Estado da
Cultura e realizado pelo
Museu da Imagem e do Som
de São Paulo, o projeto já
atinge mais de cem pontos no
interior, litoral, Grande SP e
capital.A novidade deste mês
é a exibição, com
exclusividade, do longa
“Meninos de Kichute” inédito
nos cinemas. Com direção
de Luca Amberg, o filme
promete agradar a toda
família. Conta a história de
Beto, um menino de 12 anos
que vive com seus pais e
irmãos em um bairro pobre
do Brasil. Seu grande sonho
é se tornar um importante
jogador de futebol, mas ele
esbarra no radicalismo de
seu pai, Lázaro, que vê o jogo
como um grande
pecado.Como aperitivo, o
longa é precedido do curta
“Aconteceu no Bixiga”, que
conta a história de três

garotos moradores do bairro
do Bixiga que resolvem
roubar a santa em meio à
tradicional Festa de Nossa
Senhora Achiropita para
provar seu valor a um
poderoso mafioso da
região.As sessões de
videoclube acontecem às
terças e quintas-feiras, sessão
às 9h e matinê às 15h. A
entrada é franca.Além dessa
estreia, o público conta com
uma extensa seleção de
oficinas, com aulas teóricas
e práticas sobre cinema,
fotografia, animação roteiros,
dentre outras. O destaque
para o mês de outubro, em
Taubaté é a oficina
“Primeiros Passos Para a
Produção de um Videoclipe”.
Ministrada por Marcel
Recioli, a primeira parte da
oficina será
predominantemente de
exposição teórica. Com o
suporte de grandes obras e
de grandes diretores, o aluno
aprenderá os principais
elementos que diferenciam o
videoclipe de outros formatos
audiovisuais. Na segunda
parte, será apresentado aos
alunos um método de criação
específico para o videoclipe.
Os elementos teóricos.
pensados anteriormente,
agora auxiliarão na prática,
fazendo os alunos melhor

aprender a semiose específica
deste formato audiovisual. A
oficina é apostilada e
certificada pelo MIS-SP.
Acontecerá no dia 18 de
outubro, das 13h às 17h, no
Mistau. Foram
disponibilizadas 20 vagas
para interessados a partir de
16 anos.ExposiçõesA
exposição Pelos caminhos de
Taubaté: identidade,
patrimônio e cidade, que visa
estimular reflexões e idéias
sobre patrimônio e identidade
cultural, realizada pela
Pinacoteca do Estado de São
Paulo a partir do acervo
cultural de Taubaté, continua
aberta a visitação até o dia
10 de dezembro.Também a
exposição World
Photography Awards que
contempla fotojornalismo
internacional selecionada pela
World Photography
Organisation, de Londres,
continua até o dia 21 de
dezembro.As exposições
podem ser visitadas de terça
à sexta-feira das 8h às 14h,
sábados e domingos das 8h
às 12h e feriados das 11h às
15h. Entrada franca.O
Mistau – Museu da Imagem
e do Som de Taubaté fica na
Avenida Tomé Portes Del
Rey, 761,
 Jardim Ana Emília. Telefone
(12) 3631-3955

Pindamonhangaba
 é destaque nacional em

saúde bucal

Com a chegada da
primavera, a Prefeitura de
Taubaté, através da
Secretaria de Serviços
Públicos, intensificou os
serviços voltados às áreas
verdes da cidade. Entre os

dias 24 e 30 de setembro,
uma série de ações e
cuidados foram tomados
para a preservação da
natureza.Além dos serviços
de manutenção e
conservação geral que já

fazem parte da rotina dos
funcionários, ações como
poda de grama, arbustos e
árvores foram realizadas para
garantir o bom
desenvolvimento das plantas
durante a primavera.

Parques e hortos municipais
recebem cuidados na
primavera em Taubaté


