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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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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”

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 ideia de incentivar a
conscientização sobre os
riscos das doenças
cardiovasculares, a
Secretaria de Saúde de
Tremembé promove de 15 a
20 de Outubro, a Semana do
Coração 2012. A Campanha
pretende fazer um
diagnóstico precoce do
possível desenvolvimento
dedoenças como diabetes e
hipertensão.A meta da
Secretaria de Saúde é atingir
pelo menos duas mil pessoas
entre todas as idades com a
iniciativa, promovendo em
todas as unidades de saúde
do município, aferição da
pressão arterial, testes de

glicemia e avaliação
nutricional. A população
encontrará atendimento em
todas as unidades de
Estratégia de Saúde da
Família (ESF), das 7h às 17h
e no Centro de Saúde Dr.
Carlos Borges Âncora da
Luz, das 8h às 13h.A Semana
do Coração 2012 ainda traz
uma novidade para as
crianças. O último dia da
Campanha, 20 de Outubro,
será voltado para os
pequenos. Das 8h às 15h, na
Praça Geraldo Costa,
servidores da Secretaria de
Saúde farão uma série de
atividades para o público
infantil, entre elas, avaliação

nutricional, testes de
glicemia, aferição da pressão
arterial, orientações sobre
saúde bucal, oficinas de horta
suspensa, gincanas e pintura
de rosto.
Os casos de doenças
cardiovasculares que forem
diagnosticados durante a
campanha serão
encaminhados para
tratamento no próprio
m u n i c í p i o ,
 inclusive com participação
direta dos grupos de hiperdia
da cidade,
 que trabalham com
orientações para melhora na
qualidade de vida da
população.

Tremembé: Semana do
Coração 2012 verifica

riscos de doenças
cardiovasculares

A Secretaria de Educação
de Tremembé dá início
nesta segunda-feira, 8 de
Outubro, à terceira edição
da Jornada Pedagógica,
evento que tem o objetivo
de promover uma
formação continuada aos
professores da Rede
Municipal de Ensino. Até
o dia 11, a Jornada
Pedagógica 2012
promete reunir mais de
400 profissionais de 17
escolas do município
entre professores,
diretores, coordenadores,
estagiários e auxiliares.A
iniciativa encontra seus
fundamentos em grandes
nomes da educação no
país para transmitir novos
conhecimentos aos
profissionais da área,
sempre priorizando um
ensino cada vez mais rico
em conteúdo e qualidade
para os alunos. O evento
realiza uma verdadeira
atualização de

informações e também
propõe uma reflexão da
prática docente, criando
novas estratégias de
trabalho no sistema
educacional.Este ano, a
Jornada conta com a
presença do professor
José Francisco Pacheco
de Almeida, fundador da
chamada Escola da Ponte,
referência em educação,
localizada em Portugal.
Fabiano Brum, consultor
e conferencista nas áreas
de motivação, marketing,
vendas, gestão da
qualidade e recursos
humanos, fará uma
palestra abordando o tema
“Profissão Educador:
Desafio, habilidades e
atitudes para o sucesso”.
O professor Vasco
Moretto, doutorando e
mestre em didática pela
Universidade Laval de
Quebec (Canadá),
licenciado em Física pela
Universidade de Brasília

(UNB), pós-graduado e
especialista em Avaliação
Institucional pela
Universidade Católica de
Brasília, completa o
quadro de palestrantes.A
Jornada Pedagógica 2012
também envolverá os
educadores de Tremembé
em oficinas pedagógicas,
impulsionando mais uma
alternativa de
aprendizado.Além do
conteúdo transmitido no
evento, a Jornada ainda
premiará na noite do dia
10 de Outubro, os
melhores projetos
educacionais idealizados
pelos professores da
Rede Municipal de
E n s i n o .
O encerramento das
atividades acontece na
noite do dia 11, com uma
celebração especial
reservada entre os
professores da Rede
Municipal de Ensino de
Tremembé.

Tremembé: 3ª Jornada
Pedagógica começa nesta

segunda

A inserção do esporte em
Pindamonhangaba começa
desde pequeno para as
crianças da Rede Municipal
de Ensino. A Creche “Dr.
Francisco Lessa Júnior”, do
Cidade Jardim, desenvolveu
um trabalho de capoeira
c h a m a d o
“Capoeirando”, com os
pequenos alunos de 2 anos de
i d a d e .
 No sábado (6), os pais,
moradores e os próprios

alunos fizeram uma
apresentação da modalidade
no Centro Comunitário do
Cidade Jardim.O trabalho foi
desenvolvido pela professora
Maria do Carmo,
que procurou incentivar o
desenvolvimento da
socialização e da
coordenação motora das
crianças. A gestora da creche,
Vânia Andrade, também
pincelou sobre a importância
da prática esportiva desde

pequeno entre as crianças.
“Foi um trabalho muito bom
porque valorizamos o esporte
e já desenvolvemos a
socialização entre as crianças.
Os pais também participaram
da atividade e isso contribuiu
muito”, comentou a gestora.
No evento realizado no
Centro Comunitário,
nove crianças participaram da
atividade e outros moradores
da região auxiliaram na
prática da capoeira.

Crianças de 2 anos
jogam Capoeira no

Cidade Jardim
“A Prefeitura oferece à
população mais de 500
exames de mamografia por
mês”A Prefeitura de
Pindamonhangaba e o
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher iniciou,
nesta segunda-feira (8), a
programação do “Outubro
Rosa”.  O evento será
desenvolvido em
comemoração ao “Mês de
Prevenção ao Câncer de
Mama” no município. O
evento é comemorado na
cidade desde 2009, quando
foi implantado no Vale do
Paraíba pela ONG
O r i e n t a v i d a . E m
Pindamonhangaba, durante
todo o mês, diversas ações
vão lembrar a campanha.O
prefeito João Ribeiro apoia a
causa e acredita na
importância de dar
continuidade ao projeto.
“Estamos no quarto ano de
comemorações do Outubro
Rosa em Pinda, é importante
que a cada ano a campanha
tenha uma maior adesão e
que todos se conscientizem
da importância de prevenir a
doença. A prevenção sempre
é a melhor saída”, afirma o
prefeito.As ações de
conscientização acontecem
durante todo o mês de
outubro e têm encerramento
no dia 28, com missa na
igreja do Santana, às 19
horas. “Essa campanha é um

meio da mulher conseguir
detectar se tem algum
problema, nós trabalhamos a
prevenção do câncer, porque
depois que existe o nódulo
começa uma corrida a favor
da saúde para que não
desenvolva a doença. A
intenção da campanha é fazer
um alerta para que a doença
seja prevenida”, explica a
presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher, Ana Maria Brás
Cavalcante.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 dele é
feita a descoberta de doenças
da mama, como alterações
funcionais benignas, ou
mesmo um câncer de
mama. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone 36431607.”Nós
temos um número muito
elevado de exames, mas
temos muitos faltosos e isso
prejudica o atendimento e
outras mulheres que precisam
fazer o exame. A população
precisa ajudar o trabalho que
é realizado no município”,
ressalta Ana Maria.Nesta
quarta-feira (10), às 10
horas, acontece a abertura
oficial do evento, no auditório

Pindamonhangaba inicia
programação do

Outubro Rosa
da Prefeitura. Durante toda a
semana serão realizados os
eventos da semana do
Outubro Rosa e, no dia 17,
às 19h30, acontece a sessão
solene, na Câmara de
Vereadores.As Leis federais
11664/08, que garante
Mamografia às mulheres a
partir de 40 anos pelo SUS;
8922/94 que oferece à
pessoa que tem câncer ou
possuidor de dependente
(junto ao INSS ou Imposto
de Renda) poderá sacar o
FGTS e PIS; e a lei 9797/99
que garante a reconstrução
Mamária pelo SUS, serão
debatidas e esclarecidas
durante a programação do
Outubro Rosa. Outubro
Rosa O Outubro Rosa
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. A ideia é alertar a
população feminina sobre a
importância da realização do
auto-exame e mamografia
p e r i ó d i c a ,
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 escola municipal Profª Ruth
Azevedo Romeiro, que fica
no Loteamento Delta,
realizou no dia 05 de outubro,
a II feira de ciências. O
evento teve como objetivo
despertar a curiosidade, o
senso crítico e aprimorar a
interação com o grupo e
também estimular as práticas
de investigação junto à
comunidade escolar.A escola
possui 260 alunos, os quais
apresentaram as experiências
e pesquisas realizadas.

Participaram do evento
alunos, pais e familiares.”A
feira foi um evento muito
importante, pois antigamente
não tínhamos tantas
informações e o bacana foi as
crianças nos passando este
saberes, fiquei muito satisfeito
e emocionado”, conta um pai
que participou da feira de
ciências.A gestora de
educação básica, Edma
Cardoso Bacelar Silva, conta
que a feira é um projeto que
existe há dois anos na escola

e esse ano o tema foi a
alimentação saudável,
e cada professor elaborou o
projeto de acordo com o
conteúdo proposto para
cada sala. “O objetivo da
feira é colocar os alunos
como pesquisadores do
conteúdo. A experiência e a
pesquisa fazem deles
construtores da
aprendizagem, onde eles
apresentam o conteúdo e a
p e s q u i s a ” ,
finaliza a gestora.

Escola Profª Ruth
Azevedo Romeiro realiza

II feira de ciência

No ano passado Isaías
desenvolveu um dispositivo de
alerta de deslizamentos de
terra e agora o projeto foi
ampliado para a área socialO
estudante de Ubatuba Isaías
Campos Júnior participou no
final do setembro da
FENECIT – Feira Nordestina
de Ciência e Tecnologia,
realizada em Recife. Isaías
foi o único estudante da
Região Sudeste a participar
da Feira, ficando com o
segundo lugar no geral na
categoria exatas. No ano
passado Isaías desenvolveu
um dispositivo de alerta de
deslizamentos de terra e agora
o projeto foi ampliado para a
área social. Isaías conta que
agora com o novo projeto, o
SISMAR - Sistema Integrado

a Sensores de Monitoramente
de Área de Risco, o objetivo
é trabalhar em conjunto com
a comunidade, orientando
sobre situações que podem
evitar deslizamentos como
ocupações desordenadas,
desmatamento, acúmulo de
lixo e entulhos, entre
outros. Além de ser o
segundo colocado, Isaías
também recebeu menção
honrosa por trabalhar em área
social e o credenciamento
para o MOCCINN –
Movimento Científico Cultural
do Norte e Nordeste. No dia
22 de outubro Isaías
apresentará seu projeto na
MOSTRATEC – Mostra de
Tecnologia, que será realizada
no Rio Grande do Sul, com a
presença de representantes de

mais de 20 países.Alerta de
deslizamentoO sistema
funciona como um interruptor
normal. Isaías utilizou um
cano de PVC revestido por
dentro com uma placa
metálica e um pêndulo ligado
ao polo de energia. Quando o
pêndulo encosta na placa ele
leva a energia ao sistema de
a l e r t a .
“O objetivo principal do
projeto foi criar um dispositivo
de alerta à população
moradora de encostas, onde
os deslizamentos de terra são
frequentes e podem ocasionar
óbitos. Assim, a partir de um
sinal luminoso e sonoro, os
habitantes teriam tempo de
sair de suas moradias e
sobreviver a tal fato”, explica
Isaias.

Estudante de Ubatuba é
segundo colocado em

Feira de TecnologiaUbatuba está entre os 100
primeiros municípios do
Estado de São Paulo inscritos
no Sistema Nacional de
CulturaEm ofício recebido
recentemente pelo prefeito
de Ubatuba, o Ministério da
Cultura o parabeniza pela
integração do município ao
Sistema Nacional de Cultura
(SNC).No ofício dizia:
“Parabenizo Vossa
Excelência pela integração do
Município de Ubatuba-SP ao
Sistema Nacional de Cultura
(SNC) e encaminho a via
original do Acordo de
Cooperação Federativa do
SNC e a cópia da publicação
no Diário Oficial da União de
seu extrato”.Ubatuba está
entre os 100 primeiros
municípios do Estado de São
Paulo, inscritos no Sistema
Nacional de Cultura. O
Sistema Municipal de Cultura
será constituído pelo seguinte

tripé: Conselho Municipal de
Cultura, Plano Municipal de
Cultura e Fundo Municipal
de Cultura. Com isso,
Ubatuba está habilitada a
receber os benefícios do
Sistema Nacional de Cultura
a partir de
2013.HistóricoPara que
Ubatuba pudesse integrar o
SNC, foi realizada a 1ª
Conferência Municipal de
Cultura, que aconteceu em
2009. Em junho deste ano
aconteceu a 2ª Conferência,
no Auditório da Unitau, com
a realização da Pré-
Conferência nos dias 14, 18
e 20 de junho. As pessoas
que participaram
efetivamente da 2ª
Conferência formaram uma
comissão que vem discutindo
semanalmente o Plano
Municipal de Cultura, desde
o dia 4 de julho, buscando
promover o embasamento

dos itens exigidos pelo
Ministério para concluir todo
o processo.No último dia 16
de julho, a Prefeitura de
Ubatuba, juntamente com a
Fundart e o Ministério da
Cultura promoveram o
Seminário Regional sobre o
Sistema Nacional de Cultura,
onde se discutiram todas as
implicações para a inserção
do município no Sistema
N a c i o n a l ,
com a presença de Valério
Bemfica, chefe da
representação regional de
São Paulo (MinC);
 Frederico Roth,
representante da UNESCO
junto ao MinC e Mônica
Fonseca Wexell da
representação regional do
MinC. Oito municípios do
Litoral Norte e Vale do
Paraíba marcaram presença
em Ubatuba no importante
evento regional.

Ministério parabeniza o
prefeito de Ubatuba por
integração ao Sistema

Nacional de Cultura


