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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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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”

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
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O Sindicato dos
Comerciários de Taubaté e
Região já tem a sua Miss
Comerciária 2012. Ela é
Stephanie Meirelles
Mourão, da Trash Board
Shop, da cidade de
Ubatuba, que foi a escolhida
em uma grande festa nesta
sexta, dia 09 de novembro,
no Clube de Campo
Abaeté.Numa concorrida
disputa entre doze
comerciárias das cidades
de Taubaté,
Pindamonhangaba e
Ubatuba, uma comissão
julgadora foi responsável
por escolher aquela que
representará a região no
concurso Miss Comerciária
Paulista 2012. Stephanie,
muito emocionada, recebeu
a faixa e a coroa de sua
antecessora, a Miss
Comerciária 2011 - Elaine
Valério.Como primeira e
segunda princesas foram
e s c o l h i d a s ,
respectivamente, Flávia
Almeida Ribeiro, da Cital
Comercial de Taubaté e
Elaine Magalhães Camargo,
das Casas Bahia Taubaté.
Etiene Elisângela de Aquino,
da Loja Arezzo de
Pindamonhanhagaba, foi
eleita entre as candidatas
como a Miss Simpatia 2012
(foto).Numa noite de festa
e glamour, o tema da 10ª.
edição do Concurso Miss
Comerciária Taubaté foi
uma homenagem a grande
dama da televisão
brasileira, a taubateana
Hebe Camargo.Com um
grande painel no palco e a
exibição de um vídeo, o
público se emocionou ao
relembrar alguns momentos
de Hebe na TV, marcada
sempre por sua beleza,
autenticidade e carisma. Sua
vivacidade e alegria foram
a inspiração para a
apresentação artística das
candidatas, que brilharam
na passarela ao som de
Aquarela do Brasil, na voz
de Daniela Mercury, numa
bela e colorida coreografia
ensaiada pela Prof.ª Rosane
Guimarães Almeida, da
Academia Ophicina do
Corpo.Outra grande
apresentação que
abrilhantou a noite foi a da
cantora Helen Caroline, em
show oferecido pelo SESC
Taubaté, que adquiriu
destaque nacional ao
participar do Programa
Ídolos da TV Record em
2011, tornando-se a
terceira colocada do

programa. A cantora
encantou o público com sua
beleza e sua voz, cantando
sucessos nacionais e
i n t e r n a c i o n a i s . A s
candidatas mostraram sua
beleza nos desfiles de moda
praia, com maiôs
confeccionados pela New
Kaw Maiôs e Biquínis sob
medida, e no desfile social,
as candidatas deram um
show de classe e elegância,
trajadas com vestidos de
festa Rogi Noivas de
Pindamonhangaba e Marili
Noivas de Ubatuba. Em
ambos os desfiles, elas
foram produzidas pelas
cabeleireiras da Kixiki
Cabelo e Cia. As
concorrentes deram um
verdadeiro show de graça,
espontaneidade, beleza e
simpatia na passarela, sendo
preparadas através dos
ensaios que ficaram a cargo
de Ana Paula Castro e Aldy
Coelho.”O objetivo deste
evento é valorizar o charme
e a simpatia da mulher
comerciária, que não são
modelos profissionais, mas
se destacam em suas lojas
pela beleza e eficiência”,
afirma Carlos Dionísio de
Morais, presidente do
Sincomerciários de Taubaté
e Região.Com a difícil
missão de escolher Miss
Comerciária 2012, o corpo
de jurados foi composto
por personalidades de
vários segmentos, como
Edilaine Vanone,
fisioterapeuta dermato-
funcional; Arnaldo Azevedo
Bilotti, presidente do
Sincomerciários de São
Paulo e Diretor de Assuntos
Trabalhistas da
Fecomerciários -
representando o Presidente
da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta; Marco
Fenerich, jornalista e diretor
da Rádio Cacique Jovem
Pan AM de Taubaté; Vivian
Marques, Miss Comerciária
Taubaté 2007 e secretária
da Presidência da
Fecomerciários; Dan
Guinsburg, presidente do
Sindicato Varejista de
Taubaté e Região; Antonio
Cozzi Jr., presidente do
Sindicato Varejista de
Pindamonhangaba; e Bruno
Bolini Tadeucci,
 gerente-adjunto do SESC
Taubaté.Como prêmio,
Stephanie Meirelles
Mourão também ganhou:
R$ 3.000,00;
um anel de ouro da M.M.
Jóias; uma estadia no

Centro de Lazer dos
Comerciários do Estado de
São Paulo, no litoral santista;
um buquê de flores da
Floricultura Sartori; uma
cesta de produtos da
Perfumaria Sumirê; três
meses de uso da Academia
Ophicina do Corpo; um kit
enxoval da Pernambucanas;
um edredom do Lojão
Magazine; e como cortesia,
a New Kaw maiôs e
biquínis sob medida oferece
à primeira colocada o maiô
desfilado por ela no quesito
moda praia.A Primeira
Princesa, Flavia Almeida
Ribeiro, também ganhou: R$
2.000,00; uma estadia no
Centro de Lazer dos
Comerciários do Estado de
São Paulo, no litoral santista;
um buquê de flores da
Floricultura Sartori; um
relógio da M.M. Jóias; três
meses de uso da Academia
Ophicina do Corpo; um kit
enxoval da Pernambucanas,
uma cesta de produtos da
Perfumaria Sumirê; e um
edredom do Lojão
M a g a z i n e . E l a i n e
Magalhães, a Segunda
Princesa, também ganhou:
R$ 1.000,00 / uma estadia
no Centro de Lazer dos
Comerciários do Estado de
São Paulo; um buquê de
flores da Floricultura
Sartori; um conjunto de
prata da M.M. Jóias, três
meses de uso da Academia
Ophicina do Corpo; um kit
enxoval da Pernambucanas;
uma cesta de produtos da
Perfumaria Sumirê; e um
edredom do Lojão
Magazine.A Miss Simpatia,
Etiene Elisângela de Aquino,
escolhida por votação entre
as próprias candidatas
também ganhou:
 R$500,00 / uma estadia no
Centro de Lazer dos
Comerciários do Estado de
São Paulo, no litoral santista;
um buquê de flores da
Floricultura Sartori; três
meses de uso da Academia
Ophicina do Corpo;
um kit enxoval da
Pernambucanas, uma cesta
de produtos da Perfumaria
Sumirê e um edredom do
Lojão Magazine.A partir de
a g o r a ,
Stephanie se prepara para
o Concurso Miss
Comerciária Paulista, que
acontece dia 23 de
n o v e m b r o ,
 na Praia Grande, Litoral Sul
de São Paulo, junto com as
demais representantes de
Sincomerciários do Estado.

Stephanie Meirelles Mourão é
eleita a Miss Comerciária

Taubaté 2012

Alunos do 1º ao 5º ano da
Escola Municipal Integral de
Ensino Fundamental
(EMIEF) Avedis Victor
Nahas, do bairro Quinta das
Frutas, de Taubaté,
desenvolveram, no último
mês de outubro, um projeto
de leitura e produção de
textos com base em notícias
de jornais de Taubaté e
região.Envolvendo cerca de
500 alunos, o Projeto “O
jornal vai à escola” teve
como objetivo principal
aproximar os alunos da
leitura de jornais, como
fonte de aprendizado da
língua portuguesa.Como
produto final do projeto, os

alunos produziram diversas
cartas de leitores, tipo de
texto considerado mais
adequado para essa
assimilação inicial da
produção jornalística, por
funcionar como um meio de
diálogo entre jornal e seus
leitores.O trabalho ocorreu
em várias etapas, partindo da
exploração da própria
organização do jornal em
seus cadernos e editorias,
incluindo charges,
quadrinhos, notícias,
entrevistas, propagandas e
classificados, entre
outros.Nesse contexto, a
carta do leitor é vista como
uma interpretação da análise

do conteúdo jornalístico, por
ser uma manifestação com
base no senso crítico e na
opinião dos alunos.Todas as
17 salas do 1º ao 5º ano
desenvolveram o projeto no
período de 22 a 26 de
outubro último, utilizando-se
de diversos jornais locais e
regionais, como, por
exemplo, o Diário de
Taubaté.O trabalho foi
coordenado pelo diretor da
escola, João Paulo Paiva, e
pela vice-diretora Neir Lardo
Leitão, contando com o
empenho de todos os
professores do Fundamental
I da EMIEF Dr. Avedis
Victor Nahas.

Projeto “O jornal vai à
escola” incentiva alunos
a produzirem cartas de

leitores

Na quarta-feira, dia 14, o
evento itinerante Unitau na
Praça chega a cidade de
Pindamonhangaba, na Praça
Monsenhor Marcondes.
Das 8h30 até às 12h,
 a população contará com
atividades de saúde e lazer,
desenvolvidas por alunos e
professores da
Universidade.Dentre as
atrações do evento, que são
g r a t u i t a s ,
destacam-se o Museu do
Corpo Humano e os

exames médicos de diabetes
e pressão arterial.
Coordenador do evento há
dois anos, o Prof. M.e
Edésio da Silva Santos
ressalta que o evento tem o
objetivo de atender a
p o p u l a ç ã o .
 “As atividades do Unitau na
Praça são desenvolvidas para
ajudar os moradores em
diferentes áreas da saúde”.
O evento existe há cinco anos
e já foi realizado em 12
cidades da região, entre elas

Piquete, Lagoinha e
C a ç a p a v a .
As cidades interessadas em
receber o Unitau na Praça
podem entrar em contato
com a Pró-reitoria de
Extensão (PREX), pelo
telefone (12) 3625-4208.
Serviço Unitau na Praça
Data: 14 de novembro
H o r á r i o :
8h30 às 12h Local: Praça
Monsenhor Marcondes, em
Pindamonhangaba As
atrações são gratuitas

Pinda recebe atividades
do Projeto Unitau na

Praça

Já estão abertas as inscrições
para o Concurso Cultural
promovido pela escola de
inglês START. Para participar
é preciso produzir uma
fotografia que traduza o tema
do concurso: “Com a
START, você conquista o
mundo!”. As inscrições
devem ser feitas somente
pelo e-mail
start@startcallan.com.br. O
vencedor ganhará o primeiro
módulo do curso (seis meses)

e os finalistas terão descontos
nas mensalidades.O objetivo
deste concurso é oferecer a
oportunidade de vivenciar a
Língua Inglesa, a partir do
incentivo à criatividade e
talento dos participantes.
Todas as informações e
critérios estão disponíveis no
regulamento do concurso na
página oficial da escola no
Facebook (fb.com/
STARTCallan) e na
secretaria da escola. Vale

lembrar que, as inscrições
podem ser feitas até o dia 30
de novembro e crianças a
partir de nove anos já podem
se inscrever.
Durante este mês uma
equipe da START visitará as
escolas de
Pindamonhangaba e os
alunos já se organizam para
participar do concurso
Concurso Cultural: “Com a
START, você conquista o
mundo!”

Concurso cultural
movimenta escolas de

Pindamonhangaba


