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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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Os governos federal e de
São Paulo decidiram pela
criação de uma agência
integrada de inteligência para
combater a violência no
estado. A decisão foi tomada
em reunião na tarde de terça-
feira, dia 6, entre o ministro
da Justiça, José Eduardo
Cardozo, e o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
no Palácio dos Bandeirantes,
sede do governo estadual.
Somente este ano, 90
policiais foram assassinados
em São Paulo, segundo
dados da Polícia Militar.”A
agência vai fazer com que as
ações policiais sejam
integradas, especialmente na
área de inteligência que é de
grande importância. Não se
combate o crime organizado
sem um serviço de
inteligência eficiente. E,
somando esforços da
inteligência da área federal
com serviço de inteligência
da área estadual, teremos
relatórios precisos que
orientarão as ações das
nossas polícias”, explicou o
ministro da Justiça, em
entrevista após a reunião,
que foi fechada.Um dos
objetivos da agência será o
de conter o fluxo financeiro
das organizações criminosas.
“Os relatórios de inteligência
vão nos permitir fazer o
asfixiamento financeiro de
organizações criminosas que
estejam atuando no estado.
Esse asfixiamento é
fundamental para se
enfraquecer as organizações
c r i m i n o s a s ” ,
 disse o ministro.Na semana
passada, os governos federal
e estadual acertaram uma
parceria para conter a onda
de violência no estado. O
acordo foi fechado após

troca de acusações entre os
dois governos sobre a
situação da segurança pública
em São Paulo. No dia 30 de
outubro, o Ministério da
Justiça divulgou nota
rebatendo acusações de que
não teria oferecido ajuda ao
governo estadual e reiterando
a disposição de pactuar um
plano de segurança pública
integrado entre as esferas
estadual e federal.Na
próxima segunda-feira (12),
continuou Cardozo,já será
feita a primeira reunião de
representantes da agência,
em São Paulo, para começar
a estudar um plano de
contenção nas fronteiras
estaduais. “Deveremos
assinar um acordo já na
próxima segunda-feira,
quando haverá a primeira
reunião dessa agência”, disse
o ministro. A agência será
coordenada pelo
superintendente da Polícia
Federal em São Paulo
Roberto Troncon e pelo
secretário-adjunto de
Segurança Pública Jair
Manzano.Além da criação
da agência, o governador de
São Paulo citou outras cinco
ações que serão
desenvolvidas em parceria
com o governo federal para
o combate à violência no
estado: a contenção nas
fronteiras do país, com
fiscalização reforçada nos
aeroportos, portos e
r o d o v i a s ;
 ações de enfrentamento e
combate ao crack, que
podem incluir vídeo-
monitoramento e bases
móveis comunitárias; ações
penitenciárias com
possibilidade de transferência
de presos responsáveis por
assassinatos de policiais e de

agentes penitenciários; a
criação de um centro de
controle de comando
integrado e a criação e
fortalecimento de um centro
pericial, integrando as
polícias científicas.”É
fundamental nós
trabalharmos unidos para
pensar na questão da
segurança pública. Foi uma
reunião proveitosa, bastante
objetiva e com metas e datas
para podermos avançar
nesse trabalho”, disse o
governador de São Paulo.
Além do ministro e do
governador, outras 27
pessoas participaram da
reunião, entre eles, o
secretário estadual de
Segurança Pública Antonio
Ferreira Pinto, o chefe da
Casa Civil em São Paulo
Sidney Beraldo e o secretário
de Administração
Penitenciária Lourival
Gomes.”As medidas que
estamos tomando nesse
momento são corretas,
definidas em comum acordo
e que terão impacto muito
importante no enfrentamento
de organizações criminosas
no estado de São Paulo e no
B r a s i l ” ,
ressaltou o ministro.
Sobre a transferência de
presos, ministro e
governador não informaram
quantos presos deverão ser
transferidos e nem quando
isso vai ocorrer. “As
transferências de presos
envolvidos com a morte de
policiais serão aceleradas”,
falou o governador.
 “Não informaremos datas de
transferência e nomes por
uma razão muito simples:
dados de segurança pública
não se comentam”,
acrescentou o ministro.

Governos federal e de São
Paulo criam agência integrada

para conter violência no
estado

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura é o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os diabéticos,
que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito finas para
estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, o corpo humano
é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos de acupuntura distribuídos
entre eles. Cada um desses pontos está ligado a uma função do organismo que pode
estar com alguma obstrução, interrompendo a fluxo de energias e causando doenças.
Por meio da acupuntura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre o sistema
nervoso central, que libera componentes químicos, tais como hormônios e
neurotransmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional, a japonesa, a dos cinco
elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

O casal de idosos está ouvindo atento ao pastor no rádio:
- Irmãos, se alguém tiver algum problema de saúde, põe a mão no lugar do corpo
que está doente e eu rezarei agora para a sua cura.
O velhinho, mais do que depressa, põe as mãos na virilha e a velha vendo, exclama:
- Esquece meu velho, o pastor está dizendo que vai curar os vivo e não ressuscitar
os mortos!

Classificados

Dinheiro na hora, até 10 mil. Sem fiador, sem burocracia, sem garantias. Favor
colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio. Aos cuidados de Tião K.
Loteiro.

Vendo piano em ótimo estado de conservação, todas as peças originais. Valor
sentimental muito grande, pois foi da minha querida vovó, que o conservou por
mais de sessenta anos, praticando todos os dias. Nunca tocou bem, mas aquilo era
uma alegria para ela. Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.

Joia rara: Variant, ano 70, cor verde meio metálico, calotas originais com brilho
intenso (eu uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (eu queimei todas),
vidros verde (engordurado porque eu nunca lavei), rebaixada (eu rirei os
amortecedores), motor envenenado (eu só uso gasolina batizada)... Não vendo, nem
troco... Só botei anúncio prá voceis morrê dinveja d’eu... uai!

Vende-se mulher extremamente chata, ano 40, em bom estado de conservação.
Amola de manhã à noite, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e
feriados. Não é necessário dar corda e a pilha parece nunca acabar. Aceito cheque
pré-datado, vale transporte ou tique refeição.

Mensagens

O diamante do homem rico

Certa vez um profeta disse a um judeu rico, cujo vizinho era muito pobre, que
algum dia a sua fortuna passaria para as mãos do miserável. O judeu, impressionado
com a previsão, vende tudo quanto possuía, e com seu melhor sorriso, disse à esposa:
- Veja como se engana um mau adivinho. Aplicarei minha fortuna num grande
diamante.
- E onde pretende guardar uma pedra preciosa com segurança, meu senhor? Pergunta
a esposa.
- Vou escondê-la no meu turbante.
- Muito bem. Aplaudiu a esposa. Assim nosso vizinho pobre nunca terá seu diamante!
Um dia, o judeu rico foi convidado para uma festa na casa de um patrício que morava
do outro lado do rio. Satisfeito, toma um barco de aluguel, mesmo com um vento
prometendo trazer chuvas. Durante a travessia, passa algum tempo entretido com
rastro da navegação que cortava as águas barrentas do rio. Quando atingem o meio
do remanso, a embarcação, que avançava com dificuldades, foi surpreendida por
uma violenta rajada de vento forte o suficiente para arrancar o turbante das mãos do
judeu, que cai nas águas e se afunda rapidamente, levando o diamante. Engasgado e
cheio de pesar, pensa: De qualquer forma, se tiver perdido o diamante, não será
meu vizinho que o apanhará. Passando alguns dias, o vizinho pobre vai ao mercado
e compra um peixe para o almoço de domingo. Ao abrir o pescado para limpar,
encontra na sua barriga o belo diamante que o judeu havia perdido no rio.

Pensamentos

A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
A vida é uma longa lição de humildade.
Amargos frutos colhe quem tarde se arrepende.
A distância é parente do perigo.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Temos de renunciar o mundo para compreendê-lo.

Miscelânea

Foram iniciadas na
primeira semana de
outubro as obras de
reforma e ampliação do
Centro de Lazer do
T r a b a l h a d o r ,
popularmente conhecido
como Quadra Coberta ou
Ginásio Municipal de
Esportes. A iniciativa,
realizada por meio de um
convênio com o
Departamento de Apoio
ao Desenvolvimento das
Estâncias (DADE),
começa sua primeira
etapa com a
terraplanagem do solo
para a construção das
pistas de atletismo e salto,
da quadra de tênis e da
piscina. A primeira fase
das obras ainda inclui a
reforma da Quadra
Coberta.De acordo com a
Secretaria de Obras
Públicas e Serviços

Urbanos (SOPSU) de
Tremembé as obras
acontecem dentro do
cronograma proposto. A
SOPSU informa também
que a previsão para o
término dos trabalhos no
local é de 12 meses.
“Estamos muito felizes
com o início dessa
primeira etapa. Vamos
trabalhar para que o
cronograma seja
cumprido à risca para que
em breve a população
possa desfrutar de um
verdadeiro Centro
Esportivo, que consegue
atender os interessados
nas mais variadas
modalidades esportivas”,
diz Arlindo Tosti,
Secretário de Turismo,
Cultura e Esportes.O
Centro de Lazer do
Trabalhador, reformado e
ampliado, terá além da

Quadra Coberta, pistas de
atletismo, salto e skate,
campo de futebol, quadra
de tênis, quadra
poliesportiva, piscina,
playground, quadra de
areia, lanchonete,
sanitários, vestiários e
área para estacionamento
e bicicletas.Devido às
obras de reforma e
ampliação, as atividades
ministradas pela equipe de
Esportes da Prefeitura
sofreram algumas
modificações. A ginástica,
por exemplo, agora
acontece no CREIX. Pelo
mesmo motivo, os Jogos
Estudantis de Tremembé
(JETRE) não acontecerão
este ano. Outras
informações sobre as
atividades no Ginásio de
Esportes podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 3672-3147.

Tremembé: Começam as
obras de reforma e

ampliação do Ginásio de
Esportes

Os trabalhos de reforma do
Mercado Municipal da
cidade chegaram à etapa de
a c a b a m e n t o ,
fase final do projeto
desenvolvido por meio de um
convênio com o
Departamento de Apoio às
Estâncias (DADE) no valor
de R$ 543 mil. O Mercado
agora passa a receber novo

piso, gesso, sistema de
eletricidade e calçamento.A
nova estrutura do Mercado
Municipal conta com 18
boxes de até 34m², espaço
para restaurante com 73m² e
outro espaço para um café,
com 51m²,
além de quatro banheiros
(dois deles para portadores
de necessidades especiais).

A reforma ainda modifica a
fachada do local, tornando o
Mercado mais moderno e
atrativo aos tremembeenses
e visitantes.
Todo o projeto visa incentivar
o turismo no município,
impulsionar o comércio e
preservar um dos maiores
patrimônios históricos da
cidade.

Tremembé: Obras no
Mercado Municipal
entram em fase de

acabamento

A Secretaria de Obras
Públicas e Serviços Urbanos
(SOPSU) de Tremembé
executa há cerca de um mês
um Programa de
Recapeamento em várias
ruas do município. O
Programa de Drenagem e
Pavimentação foi criado para
atender a regiões dos bairros
Jardim Santana, Jardim Bom
Jesus, Vila Nossa Senhora da
Guia e região Central. A
Estrada Rodolpho de Bonna
também será contemplada
pela iniciativaAs ruas Aníbal
Ortiz Patto e Archanjo
Banhara, ambas localizadas
no bairro Jardim Santana,

receberam asfalto em toda a
sua extensão por meio de
uma parceria entre o
município e o CID. As obras,
que ficaram em R$ 318 mil
já foram concluídas. Já os
bairros Jardim Bom Jesus,
Vila Nossa Senhora da Guia,
a Rua Costa Cabral no
Centro da cidade e a Estrada
Rodolpho de Bonna serão
pavimentadas por meio de
um convênio entre a
Prefeitura e o Departamento
de Apoio ao
Desenvolvimento das
Estâncias (DADE) no valor
de R$ 2,5 milhões. As obras
na Vila Nossa Senhora da

Guia já estão em andamento
e em breve serão iniciadas as
atividades na Rua Bom Jesus,
no bairro Bom Jesus e na
Estrada Rodolpho de
Bonna.Além do Programa de
Recapeamento nos bairros,
recentemente, foi executada
a construção de calçadas no
trecho II da Avenida Luiz
Gonzaga das Neves, entre o
condomínio Campos do
Conde e o residencial
Eldorado. Na mesma
Avenida também já foram
instalados 29 dos 42 postes
de luz,
 que funcionarão à energia
solar.

Tremembé: Programa de
recapeamento beneficia

bairros da cidade

Acessa São Paulo leva
inclusão digital para

moradores do Ribeira o
Grande

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Ações
Institucionais em parceria
com o Governo do estado de
São Paulo inaugurou na
terça-feira (30), o programa
Acessa São Paulo rural, no
Ribeirão Grande. A sala
atenderá todos os moradores
do bairro levando a inclusão
digital para a área rural.O
programa disponibilizará

computadores e conexão de
banda larga para acesso
gratuito e livre às internet.
Uma monitora dará suporte
aos usuários, oferecendo
auxílio para a realização de
tarefas escolares, pesquisas,
uso de sites, entre outros.   O
Acessa São Paulo é um
programa de inclusão digital
do Governo do estado de
São Paulo, coordenado pela
Secretaria de Gestão Pública,

com o apoio da Prodesp
(Companhia de
Processamento de Dados do
Estado de São Paulo).Os
interessados em acessar a
internet, poderão procurar à
professora responsável de
segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas e aos sábados
das 8 às 14 horas. No salão
que fica na Estrada Municipal
Jesus Antônio Miranda, Km
17, Ribeirão Grande.

O Grupo Cozinha da
Montanha promove no dia
29/11 (quinta-feira), a
XXXVI Happy Business
que terá como tema para
esse encontro o
Natal.O Bar Restaurante
Mercearia Campos será o
palco desse encontro que
acontecerá das 16 às 22h
e receberá 24 empresas
expositoras que trarão
produtos e serviços para
potencializar o
atendimento dos setores
hoteleiros e
gastronômico de Campos
do Jordão e região.Entre
as marcas que estarão
presentes nessa edição: 
Irmãos Avelino
(alimento), Arte Minha, A
Essência do Trigo e do
Nó, A Tasca (bolinhos de
bacalhau e lançamentos),
Vinho Mastroeni, R3
Limpeza Profissional,

Casa de Alice (doces),
Forno WG, Adhetech
(produtos químicos para
hotéis e restaurantes),
Suisse Chocolat,
Agrincoo, Lotte (jogos
americanos), Decanter
(vinhos importados), Arte
com Arte (velas
artesanais), ProHotel
(equipamentos e
acessórios para hotéis e
restaurantes, Lembranças
Exclusivas (canecas
personalizadas), Vinícola
Basso, Café da Benta,
Peça Única (livros raros),
MS Imports (vinhos), JLS
Magazine, Longevity
(suplementos, vitaminas e
chás), Casa da Aline
(doces finos), Livro
Sabores da Montanha
(Cozinha da Montanha) e
a revista Campos do
Jordão Encantos &
Sabores.Durante esse

encontro que alia
descontração e negócios
no melhor clima das
montanhas, a Orquestra
Campos Filarmônica se
apresentará trazendo um
repertório com canções
natalinas, aumentando
ainda mais o clima de
festas em Campos do
Jordão.O XXXVI Happy
Business é uma realização
do Grupo Cozinha da
Montanha, com apoio dos
portais CamposdoJordao.com.br,PortaldeCampos.com.br,
Cervejas Baden Baden,
Chateau LaCave,
MasterCard, Henrique
Coutinho Designer e
SINHORES. Informações
e reservas pelo telefone
(12) 9751-7884 ou pelo
email cozinhadamontanha@gmail.com
Mercearia Campos fica
na Rua Victor Godinho,
25 – Vila Capivari – Tel:
(12) 3663-6464

Campos do Jordão:
Happy Business terá

edição especial de Natal

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através do
Departamento de Cultura,
realiza, a partir do dia 13 de
novembro, o projeto “Circo
para Todos”.
 O objetivo do curso é ensinar
a arte circense, como o
equilibrismo (monociclo e
perna de pau),
 malabarismo (argolas,
claves, bolas, pratos
giratórios), mágica e técnica
de clown (palhaço),
para os jovens.As
aulas acontecerão às 3ª e 5ª
feiras, no Centro Comunitário
“Maria José Ardito Lerário”,
no bairro Araretama,

 e vão até o dia 20 de
dezembro, dia que os alunos
farão uma apresentação das
técnicas aprendidas. Ao todo,
serão 30 vagas, divididas em
2 turmas,
uma de manhã, das 8h30 às
10h30, e outra à tarde, das 15h
às 17h, composta por
jovens  entre  10 a 16
anos.Os profissionais
responsáveis pelo projeto são:
o palhaço Alegrito, sua
assistente Dora Laren e o
Mágico Jack”Aproximar o
jovem desse mundo mágico,
que é o circo, é uma tentativa
de resgate dessa
cultura  milenar. Com a

aproximação das férias
escolares, a criançada terá
mais tempo para colocar em
prática todo o aprendizado e,
quem sabe,
a partir desse incentivo,  não
tenhamos no futuro, um circo
e m   P i n d a ,
 com atores do próprio
m u n i c í p i o ? ” ,
ressalta a diretora de Cultura,
Nilza Mayer.As Inscrições
serão realizadas nos dias das
aulas, no próprio Centro
C o m u n i t á r i o .
 Mais informações podem ser
solicitadas no Departamento
de Cultura ou
pelo telefone 3642-1080.

Pindamonhangaba realiza
projeto “Circo para Todos‘‘
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Entre os dias 01 e 02 de
dezembro, a colônia
japonesa em Campos do
Jordão promove mais uma
edição da tradicional Festa
das Hortênsias.Chegando a
12ª edição, a festividade terá
apresentações de músicas,
danças e festas típicas, além
de gastronomia japonesas,
artesanatos, malharias e
outras atrações. Buscando
oferecer às novas gerações,
descendentes e visitantes um
pouco da cultura nipônica,
bem como arrecadar fundos
para manter o Recanto de
Repouso Sakura Home, que
atende, atualmente 38 
pessoas entre  japoneses e
descendentes que necessitam
de um cuidado específico.A
Festa das Hortênsias teve sua
primeira edição em 2001,
em comemoração a floração
de outra típica planta oriental,

a hortênsia, é uma ação da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo “Recanto de
Repouso Sakura Home” e
do Clube Cultural e
Recreativo Cereja, com
apoio da Prefeitura de
Campos do Jordão.A 12ª
Festa das Hortênsias
acontece das 9h às 17h, com
entrada franca. Informações
sobre o evento pelo telefone
(12) 3662-2911O Parque
Cerejeira Sakura Home fica
na Rua Tassaburo
Yamagushi, 2173 – Vila
Albertina.Sobre a
Hortênsia (Hydrangea
macrophylla): é uma planta
originária Ásia (Japão e
China); no Brasil chegou a
ser difundido a pedido da
família real no início do
século XIX e, hoje podemos
encontrá-la nas diversas
cores, um total de 40 tipos

que vão desde azul, até rosas,
chegando a tons de branco,
lilás e violetas.
O período de florada dessa
planta é entre a primavera e
verão, nas regiões onde a
presença das chuvas é
abundante, com as estações
do ano bem definidas e com
as temperaturas bem
a m e n a s .
A tonalidade dessa planta se
dá pelo ph do solo,
 quanto mais ácido maior a
incidência de flores azuis e
quanto mais alcalino maior a
presença de flores rosas.
O nome Hortênsia foi à
planta em homenagem a uma
dama francesa do século
XVIII, Hortense Lepante,
que era mulher de um amigo
do naturalista Philibert
C o m m e r s o n ,
responsável pela introdução
desta planta na Europa.

Campos do Jordão:
Dezembro terá Festa das

Hortênsias

Aos 49 anos, o atleta Ismael
Barbosa se prepara para sua
primeira competição
internacional. Na próxima
sexta-feira (09), ele embarca
para Arequipa, no Peru, onde
disputa Campeonato Sul-
Americano de Atletismo
Master.”É a primeira vez que
estou indo para lá, então para
mim vai ser muito bom, estou
empolgado e vou trabalhar
para trazer uma medalha para
Taubaté e para o Brasil”,
disse o atleta, que treina na

pista do estádio da CTI todas
as manhãs.
O taubateano vai disputar
medalhas no Salto Triplo e na
corrida dos 200 metros.
Além dos demais
c o m p e t i d o r e s ,
Ismael terá outro adversário:
a altitude de 2300 metros do
Peru. Mesmo assim, ele
esbanja confiança. “A minha
preparação foi boa, fiz um
treinamento muito forte,
treinei muito a parte física
para poder encarar a altitude.

Trabalhei o salto, a técnica,
então eu vou chegar muito
bem para a competição”,
ressaltou o atleta,
 que nesse ano já faturou o
ouro no Salto Triplo e nos
200 metros pelo
Campeonato Brasileiro.
O Campeonato Sul-
Americano de Atletismo
Master acontece entre os
dias 10 e 17 de novembroO
atleta Ismael Barbosa tem o
apoio da Top 10 Assessoria
em Comunicação Esportiva.

Taubateano viaja para disputar
CampeonatoUm dos maiores parques

aquáticos do Brasil lança
campanha para atrair jovens
e famílias nos feriados de
novembroPara aproveitar os
próximos feriados de
novembro (15 e 20 de
novembro), pegue o carro,
reúna a família, os amigos e,
a apenas 30 minutos da
capital paulista e a 15 de
Campinas, você estará no
Wet’n Wild. Um dos maiores
parques aquáticos do Brasil
aproveita esses períodos de
folga para lançar a campanha
Um é pouco, dois é bom e

três é demais!A campanha
será veiculada em mídias
impressas, emissoras de
rádio, TV e outdoors na
Grande São Paulo e em
cidades do interior paulista.
E tem mais: com o horário de
v e r ã o ,
o complexo garante uma
hora a mais de diversão, das
10 às 18h.O Wet’n Wild
reúne 23 atrações para os
mais variados estilos. Mesmo
em dias menos quentes, o
Hot Land,
área com cobertura
conversível e água aquecida,

garante diversão para toda
a família e conta com a Ilha
Misteriosa do Cascão.
 O parque ainda tem quatro
piscinas de hidromassagem,
além de novos vestiários,
área com armários, bar,
restaurante e deck de
m a d e i r a .
O endereço da diversão é
o km 72 da Rodovia dos
B a n d e i r a n t e s ,
 em Itupeva. Confira abaixo
os valores, horário de
funcionamento e separe os
feriados na agenda para
aventuras aquáticas!

Três é Demais no
Wet’n Wild

O Núcleo de Educação
Ambiental (NEA) da
Fibria, em parceria com a
Secretaria Municipal de
Educação dos municípios
de Santa Branca, Igaratá,
Jambeiro e Paraibuna,
encerrou as atividades do
Projeto Interpretação
Ambiental com os alunos
do 5º ano das escolas
rurais.No total, 518
alunos foram atendidos e
puderam vivenciar as
atividades práticas, em
prol do Meio Ambiente.
O Projeto é dividido em
três ações: A primeira
etapa consiste na visita da
equipe de educadores
ambientais às escolas para
ministrar uma palestra
sobre conscientização
a m b i e n t a l ,
envolvendo alunos e
professores. A partir de
então, os alunos passaram
a receber mensalmente o
Jornaleco, que é o Jornal
de Educação Ambiental.Já
na segunda etapa, os
alunos visitaram o NEA -
Núcleo de Educação

Ambiental em Santa
Branca, conhecendo as
salas de exposição de
fauna e flora. Eles
participaram de
atividades práticas, como
eco-jogos e trilha
interpretativa na área da
reserva ecológica. Neste
momento, os assuntos
abordados na 1ª etapa
puderam ser
contextualizados com os
alunos, auxiliando-os na
aprendizagem.Finalizando
o projeto, a última etapa
consiste na chamada
“Prática Ambiental’’, ou
seja, é feita uma ação de
intervenção no meio
desenvolvida pelos alunos
com o auxílio dos
professores e educadores
ambientais do NEA, tendo
a oportunidade e desafio
de colaborar para
mudanças e melhorias no
meio escolar ou na
c o m u n i d a d e ,
por meio de atividades
práticas e de simples
execução. Os alunos
discutem junto com o

professor qual o trabalho
de mobilização poderiam
desenvolver na sua
escola.Serviço:Projetos
desenvolvidos em 2012:
Santa Branca - “O jardim
na escola”; “Brinquedos
sustentáveis e horta
comunitária”; “Energia
sustentável para todos”,
Igaratá - Horta Orgânica
Comunitária”; “Coleta de
óleo de cozinha para
produção de
 sabão”; “Horta
hidropônica”; “Horta
comunitária e energia
s u s t e n t á v e l ” ;
“Levantamento de
espécies vegetais do
entorno da escola”.
Paraibuna - “Horta
suspensa com pet”;
“ B r i n q u e d o s
s u s t e n t á v e i s ” ;
 “Jardim do Alegre”;
“Educação para uma vida
sustentável”; “Sacolinhas
retornáveis de guarda-
c h u v a ” .
Jambeiro - “Arborização
na escola” e “Reciclagem
de óleo de cozinha”.

Programa de Formação
Ambiental da Fibria finaliza

atividades

Na sexta-feira, dia 9, os
Missionários Redentoristas,
de Aparecida, comemoraram
280 anos da fundação da
Congregação do Santíssimo
Redentor. Para marcar essa
data foi inaugurada, no
subsolo do Santuário
Nacional, a exposição Irmão
Bento, que apresenta uma
pequena parte das obras
cadastradas deste
artista.Irmão Bento, como
era conhecido, veio para
Aparecida, para integrar a
equipe de Redentoristas
Bávaros que estavam
implantando comunidades
missionárias, na cidade, onde
construiu sua oficina de

trabalho e começou a
cumprir sua missão de
produzir quadros e imagens
de santos, que alimentassem
a fé e a piedade popular.O
padre Luis Rodrigues, da
província de São Paulo,
esteve presente ao evento e
realizou a cerimônia de
inauguração, que contou
com a presença de artistas
ilustres da cidade, padres do
Santuário e
convidados.Ocurador da
Mostra, Cesar Augusto
Maia, disse que uma
comissão de peritos vem
reconhecendo, cadastrando
e descrevendo o que resta
das obras do Irmão Bento.

E agora quando se
comemora o Centenário da
morte do Irmão Bento foi
possível a realização da
Exposição.Segundo Cesar
Augusto, todo esse evento só
pode acontecer devido à
dedicação do Padre Victor
Hugo, que pertence a
Comissão para Patrimônio
Histórico de São Paulo e se
empenhou na organização e
realização da exposição.
Serviço: Mostra Irmão Bento
– Artista do Santuário
Nacional De 9 de novembro
de 2012-11-09 a 2 de
fevereiro de 2013 Subsolo
do Santuário Nacional de
Aparecida

Exposição de Irmão
Bento em Aparecida

A Profa. Márcia Lanzoni de
Alvarenga, docente do curso
de Medicina da Unitau, foi
aprovada na última fase do
exame de Certificação
Internacional de
D e r m a t o p a t o l o g i a
(International Board
Certification in
Dermatopathology). O título
de Especialista em
Dermatopatologia tem
reconhecimento a nível
mundial.A Professora é a
primeira profissional em todo
o Vale do Paraíba a receber
o título. O exame foi
realizado em outubro,

durante o Congresso
Internacional de
Dermatopatologia, em La
Paz, na Bolívia. Ao todo,
foram três fases, uma teórica
e duas práticas.Segundo a
Professora Márcia, o
resultado é uma conquista
tanto individual quanto
coletiva, já que a troca de
experiências com os
profissionais conceituados
com os quais trabalha
colaborou para a formação
profissional da docente. “O
título é uma conquista
pessoal e coletiva.
 Fiquei contente e satisfeita.

É muito gratificante ver o
resultado do nosso esforço.”,
afirma. A professora
acrescenta ainda que o
estágio de um mês realizado
na Universidade Harvard,
nos Estados Unidos,
contribuiu muito para a
conquista do titulo
.Docente da Unitau desde
2 0 0 6 ,
a Professora leciona a
disciplina de Patologia
Especial no curso de
Medicina e também colabora
com o Estágio de
Especialização em
Dermatologia.

Docente recebe título
internacional em
Dermatopologia

Diversas oficinas e
brincadeiras com a Turma do
Sítio fazem parte da
programação do mês de
novembro no Museu
Monteiro Lobato. É nos fins
de semana e em especial
nesse feriado que os eventos
acontecem e tudo isso
através da Secretaria
Municipal de Turismo e
Cultura da Prefeitura de
Taubaté.Uma das partes
principais dessa
programação é a
apresentação da peça teatral
“A Reforma da Natureza”,
que traz uma adaptação de
uma das obras do autor
Monteiro Lobato, centrada
no tema “sustentabilidade”,
que vem sendo trabalhado
no museu neste mês.Este

mês conta também com uma
atenção especial para a
Semana da Consciência
Negra, dedicada à reflexão
sobre a inserção do negro na
sociedade brasileira.Para
mais informações, o telefone
para contato é o (12) 3625-
5062.Confira abaixo a
programação do mês:10 e 11
de novembro de 2012 9h às
12h e 14h às 17h – Presença
da Turma do Sítio do
Picapau Amarelo 9h às 11h
e 14h às 16h – Oficina de
Confecção de um telefone
de brinquedo. 11h e 16h –
Teatro Infantil, “A Reforma
da Natureza”, com a Turma
do Sítio do Picapau Amarelo
15, 16, 17 e 18 de
novembro de 2012 9h às
12h e 14h às 17h – Presença

da Turma do Sítio do
Picapau Amarelo 9h às 11h
e 14h às 16h – Oficina:
Criatividade com Tangran
11h e 16h – Teatro Infantil,
“A Reforma da Natureza”,
com a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo 20 a 25 de
Novembro de 2012 Semana
da Consciência Negra 09h
às 11h e 14h às 16h –
Oficina: Confecção de colar
Africano 24 e 25 de
Novembro de 2012 09h às
12h e 14h às 17h – Presença
da Turma do Sítio do
Picapau Amarelo 09h às 11h
e 14h às 16h – Oficina:
Confecção de colar Africano
11h e 16h – Teatro Infantil,
“A Reforma da Natureza”,
com a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo

Sítio do Picapau Amarelo
conta com programação
especial em novembro

A Unitau promoveu, no dia
8, a entrega de quatro bolsas
de estudos para intercâmbios
no Chile e na Espanha.Os
alunos Alan Martinez Vargas
Souza, do 4º ano de
Engenharia Mecânica, e
Regiane Prado de Barros, do
3º ano de Engenharia Civil,
foram contemplados pelo
Programa de Bolsas de
Mobilidade Internacional
Fórmula Santander
Universidades 2012.Os
estudantes receberam bolsas
para participar de um
intercâmbio no Chile, por seis
meses. No período, eles irão
estudar disciplinas
compatíveis com a
graduação cursada no Brasil.
O processo seletivo incluiu
avaliação das notas obtidas
nos cursos em 2011, provas
oral e escrita de espanhol e
entrevistas.Contemplados

pelo Programa de Bolsas Top
Espanha, os alunos Alan
Alves Brito Conceição, do 4º
ano de Economia, e Marcos
William Monteiro Dias, do 5º
de Engenharia Elétrica e
Eletrônica, ganharam bolsas
de estudos para um curso
intensivo de espanhol na
Universidad de Salamanca,
na Espanha, após obterem as
melhores notas da Unitau, em
2011.Para o Reitor da
Unitau, Prof. Dr. José Rui
Camargo, é muito importante
para a Universidade
proporcionar aos bons
alunos novas oportunidades
de crescimento profissional,
além de incentivar o
intercâmbio entre a
Universidade e outras
instituições de ensino no
exterior.ExpectativaA
notícia de um intercâmbio
para o Chile mudou a rotina

da estudante Regiane.
Casada e com uma filha de
oito anos, ela se programa
para realizar a viagem com a
família.”É uma chance única
para aprimorar o espanhol e
ter contato com outros
métodos de ensino. Quero
levar minha filha para ela
também vivenciar novas
experiências”, disse.Assim
como Regiane, o aluno
Marcos vai viajar pela
primeira vez ao exterior, e
pretende trocar informações
sobre o seu Trabalho de
Graduação (TG) e melhorá-
lo.Para os estudantes Alan
Martinez e Alan Alves, o
intercâmbio será uma
oportunidade de aprimorar o
idioma, conhecer novas
culturas, ter contato com
profissionais diferentes e
desenvolver estudos em
áreas de seu interesse.

Dando sequência nas
capacitações de Turismo
Rural no município de São
Bento do Sapucaí, agora é a
vez do Bairro do Baú mostrar
seu potencial turístico para
toda a população sambentista
e visitantesO programa
Turismo Rural promovido pelo
SENAR-SP e Sindicato Rural,
com o apoio da Prefeitura de
São Bento do Sapucaí,

consiste em 9 módulos e tem
a participação de 15
pessoas.Nesta quarta-feira
07/11, aconteceu à conclusão
do penúltimo módulo do
programa intitulado de “I
Festival à moda Caipira de São
Bento do Sapucaí”, que teve
como tema principal o resgate
gastronômico, onde através de
um almoço comemorativo
foram recuperados vários

pratos da típica gastronomia
caipira, como: carne de lata,
farofa de miúdos, polenta,
torresmo, carne de porco,
frango caipira, salada farta,
entre outros.O curso já
resultou no bairro a abertura
de 3 novos empreendimentos,
sendo 2 meios de alimentação
e 1 artesanato . A conclusão
do programa está prevista
para o dia 13 de dezembro.

 São Bento do Sapucaí:
Bairro do Baú recebe
Programa de Turismo

Rural

Diretora de Cultura, Fátima
Machado, acompanhada
pela Auxiliar da Biblioteca
Municipal, Maria de Fátima
da Silva, participaram na
segunda-feira 05/11, do
encontro “Para Ler os
C l á s s i c o s ” ,
 promovido pelo Programa
Estadual “Viagem
Literária”.O encontro, que
aconteceu na Biblioteca de
São Paulo, trouxe como

proposta discorrer sobre a
experiência e a importância
de se explorar a qualidade da
leitura de textos bem escritos
e do sentimento de deleite
que estes transmitem, sendo
consagrados e imortalizados
nos livros clássicos.O
conteúdo lecionado no evento
permite que a leitura de
clássicos sejam adaptados à
realidade local e evidenciado
pelas próprias funcionárias

da Biblioteca, incentivando
munícipes a ter essa
e x p e r i ê n c i a .
A Biblioteca Municipal de
São Bento do Sapucaí
convida a população em
geral a ter essa experiência.
Muitos clássicos, Best
Sellers, entre outros, estão
esperando por você! “Feliz
aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”
(Cora Coralina)

São Bento do Sapucaí:
Diretoria de Cultura

participa de encontro
sobre leitura de

clássicos do “Programa
Viagem Literária”

Alunos da Unitau recebem
bolsas de estudos para

intercâmbio


