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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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Miscelânea
Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neuróbica tem conquistado a simpatia de
muitos especialistas. Como o próprio nome já diz, a neuróbica defende uma espécie de exercício
para os neurônios. Desenvolvida a partir dos anos 2000, a neuróbica ganhou destaque por
apresentar bons resultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando o
exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e fortalecemo-nos. Por outro lado, quando não
fazemos os exercícios necessários, o cérebro atrofia, perdendo a capacidade criativa, a memória
e o raciocínio lógico. A prática desses exercícios é menos complicada do que parece. Basta que
você mude pequenos hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo
mesmo caminho, alterne a mão com que escova os dentes, se vista de olhos fechados, converse
mais com os outros, resolva revistas de passatempos, escreva de olhos fechados... Apesar de
serem exercícios simples, eles estimulam o cérebro e auxiliam a pessoa a viver melhor.

Não é segredo para ninguém que a atividade física, em qualquer idade é muito importante para
a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar mais energia, ela realiza alterações químicas no
cérebro que causam felicidade e satisfação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda
mais necessário. Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e a
mente pode auxiliar no combate a diversas doenças e, principalmente, no combate as dores
crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça caminhadas, pratique hidroterapia e, sempre que
possível, exercite-se ao ar livre. A diferença será notada logo nos primeiros dias. Lembre-se,
porém, de procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. Cada pessoa
tem ritmo e disposição diferentes, portanto, precisa de orientação pessoal.

Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de agrotóxicos. Além de
serem mais ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos são resultados de um sistema de produção
agrícola que busca incentivar a conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo
prazo, reduzindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destinadas a manter
a qualidade nutricional, o sabor, o odor e a textura originais do alimento, incluindo seu aspecto
natural. Ao optarem por produtos orgânicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais
rica, saudável e saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos
frescos e in natura, há opções industrializadas para quem tem pouco tempo para se dedicar ao
preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o prazer da boa mesa a um estilo de vida
mais saudável.

As estações primavera e verão são ótimas para frutas, legumes e verduras, já que, no Brasil, a
maioria das colheitas são feitas em épocas de calor. Isso faz com que o preço seja reduzido e o
consumidor possa aproveitar melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém,
tomar muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar frutas, verduras
e legumes, devemos verificar se não existem amassados, se a coloração não está desbotada e
se esses alimentos não contém pequenos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças,
como viroses, ataquem nossos corpos. Para guardar o alimento, utilize sempre\locais frescos,
arejados e longe de insetos. Para cozinhar, certifique-se de que a água está cobrindo todo
alimento e use a água do cozimento e as cascas para o preparo de molhos, sopas e feijões, pois
muitos nutrientes ficam nelas. No verão, procure se alimentar com receitas leves, à base de
frutas e verduras e boa apetite.

Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimento de espinhas, mas
não há nada especificamente condenando o chocolate. Além disso, a predisposição genética e
as alterações hormonais comuns na adolescência e em momentos de stress é que são os principais
responsáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas tendem a
consumir mais chocolate nos períodos em que estão mais tensas ou ansiosas, situações em que
os hormônios ficam mais à flor da pele, estimulando as espinhas.

Humor

O fazendeiro para o caipira:
- Nesta terra dá arroz?
- Não dá não, sinhô.
- E feijão, dá?
- De jeito nenhum!
- Dá frutas e verduras?
- Também num dá não, sinhô.
- Soja, café, amendoim, não dá nada?
- Já disse, dotô, num dá nada não!
- Quer dizer que não adianta eu plantar, que não dá nada, mesmo?
- Bom, plantando é outra coisa!

Um jovem discípulo inconformado por não dar sorte com mulher bonita,vai procurar um grande
sábio japonês (claro!!!), e pergunta:
- Mestre, o que é preciso para um cara conseguir uma linda mulher?
E o sábio respondeu:
- É precisa karatê, né!
O jovem discípulo não entendendo direito, pergunta:
- Karatê, mestre?
- Sim. É preciso o karatê beleza, o karatê carro, o karatê muita grana...

Mensagens

Na sala de reunião de uma empresa, o diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. Agita
as mãos, mostra gráficos e olhando para cada um ameaça: ninguém é insubstituível! A frase
parece ecoar nas paredes da sala de reunião em meio ao silêncio. Os gestores se entreolham,
alguns abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar nada. De repente, um braço se levanta e o
diretor se prepara para triturar o atrevido:
- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?
- Como assim? Encara o diretor confuso.
- O senhor disse que ninguém é insubstituível. E quem substitui Beethoven?
Silêncio...
O funcionário então fala:
- Ouvi essa estória esses dias contada por um profissional que conheço e achei muito pertinente
falar sobre isso. Afinal as empresas falam em descobrir talentos, reter talentos, mas no fundo
continuam achando que os profissionais são peões dentro da organização e que, quando sai um,
é só encontrar outro para por no lugar... Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim? Ayrton
Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Garrincha? Santos Dumont? Monteiro Lobato? Elvis Presley?
Os Beatles? Jorge Amado? Pelé? Albert Einstein? Picasso? Todos esses talentos marcaram a
história... Fazendo o que gostavam e o que sabiam fazer bem, ou seja, fizeram seu talento
brilhar. E, portanto, são sim insubstituíveis. Cada ser humano tem sua contribuição a dar e seu
talento direcionado para alguma coisa.
Portanto nunca esqueça: Você é um talento único, com toda certeza ninguém te substituirá!
Sou um só, mas ainda assim sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Por
não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. No mundo sempre existirão
pessoas que vão te amar pelo que você é e outras, que vão te odiar pelo mesmo motivo.
Acostume-se a isso. É bom refletir e se valorizar.
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O vereador Carlos
Peixoto (PMDB)
defendeu a transição do
governo de Roberto
Peixoto para o de Ortiz
Junior sem interferência
política, de modo que a
população possa ser
beneficiada com o
processo.Ele citou que
haveria uma reunião entre
o prefeito atual e o eleito
na terça-feira, 4, mas o
encontro foi cancelado.
“Seria bom se as coisas se
encaixassem. Há
divergências políticas,
mas, nessas horas, tem
que parar de pensar no
partido, no passado, e
começar a enxergar o
futuro. Essas picuinhas
têm que ser deixadas de
l a d o ” ,
argumentou.Segundo o
vereador, é importante

para o futuro prefeito se
inteirar sobre o que está
acontecendo na
Prefeitura, andamento
dos contratos e
processos. “A gente faz
esse apelo ao Peixoto e ao
Junior, que possam
conversar, colocar de
forma transparente todos
os problemas da cidade,
para que futuro prefeito
possa governar com
tranquilidade e sabedoria.
Quem ganha é
p o p u l a ç ã o . ” C a r l o s
Peixoto afirmou que tem
sido indagado pela
população a respeito de
seu posicionamento ante
o próximo prefeito, se
será oposição ou situação.
Ele disse que não enxerga
dessa forma, pois pauta
suas votações no que
acredita ser melhor para a

população.”Vereador tem
liberdade para fazer o que
acha certo. Eu ouço
coisas como ‘você
sempre trabalhou na
situação, como vai ser
agora?’ O principal seria
o vereador se empenhar
no estudo dos projetos,
das leis, para fiscalizar o
que acontece no
E x e c u t i v o ,
independentemente do
partido ou grau de
intimidade com o
p r e f e i t o .
”Ele salientou que
continuará votando
projetos de acordo com
sua consciência, e só o
tempo vai dizer se ele
marcou oposição ou
s i t u a ç ã o .
 “O importante é que
continuo dormindo com a
consciência tranquila.”

Transição de governo
deve priorizar

população, diz Carlos
Peixoto

3º Natal Feliz
O GP dos Amigos realizou
na última quinta – feira,
dia 6,
 a 4ª e última Etapa Treino
do 3º Natal Feliz, que
valeu medalha e mais uma
vez o grande campeão foi
a solidariedade. Os
ciclistas doaram um valor
em dinheiro e toda a

arrecadação desses
eventos vai ser somado
para comprar brinquedos
e doados à entidade
assistencial ou crianças
carentes neste NATAL.O
GP dos Amigos tem a
parceria de: JA
P r o m o ç õ e s ,
Adrenalina Bike,

Academia Esparta, Class
M a g a z i n e ,
 Educão ‘’Eduardo
Scandiussi”, Pneu
Sartana, Supemercado
Belém, Farma Ética,
Dente & Cia, Pedal Bike
S h o p ,
Café Bambi, Cimax e
Bescex Sports.

A Associação
Voluntariado Tia Mara
(Rua Ubatuba, 105, tel.
36228094), é uma
entidade sem fins
lucrativos que se propõe
ajudar os parentes e
acompanhantes de
pacientes que se
encontram internados ou
que fazem tratamento
oncológico, no Hospital
Regional de Taubaté (Av.
Tiradentes, 280). Para
fazer frente às despesas (a

Associação Tia Mara
oferece refeições,
lanches e banho à essas
pessoas), está sempre
promovendo bingos,
feijoadas, bailes, festas
temáticas e feiras para
arrecadar fundos.Hoje dia
13 de dezembro, por
exemplo, acontecerá no
Saguão Principal do
Hospital Regional, mais
uma Feira de Artesanato
com inúmeras peças
produzidas com extremo

carinho e bom gosto pela
sua equipe de voluntárias.
Entre as sugestões de
presentes estão: caixas de
madeira, panos de prato,
toalhas de mesa e de
banho bordadas, a preços
convidativos. A Feira de
Artesanato abrirá das 8h
até 16h. E quem acredita
que ajudar o próximo, faz
um bem danado, vai ficar
feliz em dar uma
olhadinha e ainda adquirir
lindos presentes de Natal.

Feira de Artesanato no
Hospital Regional

Taubaté está entre as dez
cidades brasileiras que
mais atraem
i n v e s t i m e n t o s
estrangeiros. A cidade
aparece em 7º lugar na
Pesquisa de Atratividade
2012, realizada pela
empresa Ernst & Young
Terco.O relatório
combina uma análise de
i n v e s t i m e n t o s
estrangeiros diretos
(IED) realizados no Brasil
desde 2007, com uma
pesquisa conduzida com
250 executivos globais,
tomadores de decisão,
sobre suas visões a
respeito do Brasil como
potencial local para
negócios no futuro.Dessa
forma, Taubaté faz parte
de um grupo seleto, já
que, segundo a Ernst &
Young Terco, 78% dos

entrevistados apontaram o
Brasil como o destino
mais atrativo para
i n v e s t i m e n t o s
estrangeiros diretos no
futuro e 83% disseram
que a atratividade do país
aumentará nos próximos
três anos.Além disso, em
2011 o Brasil registrou
um recorde de projetos
de IED, se firmando
como o segundo destino
global mais popular em
termos de investimento
estrangeiro direto e o
quinto em número de
projetos.Nesse contexto,
Taubaté aparece à frente
de importantes capitais
brasileiras, como
Salvador, Recife e Belo
Horizonte. De acordo
com o estudo, em 2010 a
cidade recebeu um
projeto de IED, número

que cresceu para quatro
em 2011 – um
crescimento de 300%.Ao
avaliar o resultado da
pesquisa, o prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto,
considerou que o
resultado “confirma que
nossa política de
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico segue num
processo de
fortalecimento”.”Ampliamos
a nossa infraestrutura,
diversificamos nosso
parque empresarial,
criamos uma política
séria de atração de
investimentos e, com
isso, estamos
desenvolvendo nossa
cidade, inclusive, nos
mantendo na liderança da
geração de empregos em
nossa região”, afirmou
Peixoto.

Taubaté está à frente de
grandes capitais
brasileiras para
investimentos
estrangeiros

Taubaté é a cidade mais
desenvolvida da Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba (RM Vale). É o
que aponta o Índice Firjan
de Desenvolvimento
Municipal (IFDM) 2012,
divulgado neste mês de
dezembro.Elaborado pela
Firjan (Federação das
Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro), o índice
considera três áreas de
desenvolvimento –
emprego e renda,
educação e saúde,
utilizando estatísticas
oficiais divulgadas pelos
ministérios do Trabalho,
da Educação e da Saúde.O
IFDM 2012 leva em conta
os dados de 2010, dando
para Taubaté o índice de
0.9047, que de acordo
com a pesquisa é
considerado de “alto
desenvolv imento” .O
índice varia de 0
(mínimo) a 1 (máximo)
para classificar o nível de
cada localidade. Os

critérios de análise
estabelecem quatro
categorias: baixo (de 0 a
0,4), regular (0,4001 a
0,6), moderado (de
0,6001 a 0,8) e alto
(0,8001 a 1)
d e s e n v o l v i m e n t o . O
estudo começou em
2008, comparando os
anos de 2005 e 2000, e
permite determinar com
precisão se a melhora
ocorrida em determinado
município foi decorrente
de medidas políticas ou
apenas o reflexo da queda
de outro município.No
âmbito nacional, Taubaté
aparece na 21ª colocação,
fazendo parte do seleto
grupo de apenas 0,5% dos
municípios brasileiros
que apresentam índices de
a l t o
desenvolvimento.”Mais
uma vez Taubaté se
consolida no cenário
brasileiro como uma
cidade altamente
desenvolvida e

extremamente atrativa
para investimentos”,
afirmou o prefeito
R o b e r t o
Peixoto.Segundo ele, isso
se deve justamente ao
fato da cidade “possuir
uma forte rede de
serviços públicos nas
áreas de saúde e educação,
que se soma a um
programa de
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico que,
realmente, tem gerado
emprego e renda para a
nossa população”.Peixoto
lembrou que durante todo
este ano Taubaté é a cidade
líder da região na geração
de postos de trabalho
com carteira assinada.De
acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged)
do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), de
janeiro a outubro deste
ano, Taubaté acumulou
um saldo positivo de
2.671 postos de trabalho.

Desenvolvimento
durante governo Peixoto

é fato comprovado
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Cinco jovens do AMP –
A d o l e s c e n t e s
Multiplicadores de
Pindamonhangaba – estão
participando do 5º Encontro
Paulista de Adolescentes em
Cine: Promovendo a Cultura
audiovisual. O evento é uma
parceria do GAM - Grupo de
A d o l e s c e n t e s

Multiplicadores e Secretaria
de Cultura do Estado de São
Paulo. As ações tiveram início
dia 10 e seguem até o dia 13,
em Paraibuna.Durante os
quatro dias, cerca de 120
jovens e educadores terão a
oportunidade de conhecer
ferramentas, recursos e
metodologias relacionadas à

cultura digital que irão auxiliar
no trabalho de educação
entre pares que já
desenvolvem em seus grupos
e comunidade.A proposta do
encontro é capacitar os
participantes em áreas como
cinema, rádio, tecnologia da
informação, escrita criativa e
artivismo.

Adolescentes de Pinda
participam de encontro

de multimídia

Será realizada nesta sexta-
feira, dia 14 de dezembro, às
10h, a formatura da segunda
turma 2012 do PROERD
(Programa Educacional de
Resistência as Drogas e à
Violência) na cidade de
Tremembé. A solenidade
acontece na quadra da Escola
Municipal Ernani Gianico, no
Centro. Na ocasião, os alunos
dos quintos anos de algumas
instituições de ensino da
cidade farão o compromisso
PROERD.As escolas
participantes são o Colégio
Adventista; EMEF Profª.
“Amália Garcia Ribeiro Patto;
EMEF Profª. Ana Queiroz de
Almeida e Silva; EMEF

Comendador Teixeira Pombo;
EMEF Profª. Emília de Moura
Marcondes e Escola SESI.As
aulas ministradas pelo
PROERD são alegres e
dinâmicas. Crianças e
professores participam de
todas as atividades
desenvolvidas dentro de um
conteúdo programático de 12
lições ao longo de um
trimestre letivo. Os alunos
recebem um livro de apoio
com textos que abordam
noções de cidadania e
técnicas para resistir à
pressão de colegas e da mídia,
que por muitas vezes
incentivam o uso de drogas e
a prática da violência. As

crianças também aprendem
maneiras de lidar com stress
e resolver conflitos sem
recorrer à violência, a evitar
a prática do Bullying, os riscos
e as conseqüências das
drogas e os seus efeitos e a
promoção da auto-estima.
Com a solenidade da
formatura, os alunos prestam
seu compromisso e recebem
um certificado.A EMEF
Professor Ernani Giannico
fica localizada na Rua Antonio
Lourenço Xavier, s/n, no
C e n t r o .
Outras informações podem
ser obtidas pelos telefones
(12) 3674-2508 e (12) 3672-
1765.

Tremembé:Formatura
PROERD acontece
 nesta sexta-feira

Os alunos dos 3º anos A e B,
da escola “Professor Ernani
Giannico”, realizaram, no
mês de outubro, uma
entrevista com um dos
autores do hino de
Tremembé, Odair Ribeiro
das Neves Filho, conhecido
na cidade como “Teddy
Berrante”.A entrevista é uma
das etapas do projeto
“Conhecendo Tremembé”
que está sendo desenvolvido
pelas professoras Ana Paula

Silva Mancastropi e Debora
Aparecida Zachara dos
Santos. O projeto tem como
um dos objetivos a
valorização da história de
Tremembé, bem como, das
pessoas que dela fazem
p a r t e .
Durante a entrevista, os
alunos tiveram a
oportunidade de conhecer
mais sobre Tremembé por
meio das histórias que foram
inspirações para a

composição do hino do
município e também de outras
músicas que formam o CD
“Minha Tremembé”, de
Teddy Berrante e outros
c o l a b o r a d o r e s .
Os alunos ficaram bastante
envolvidos com esta etapa do
projeto, pois puderam
interagir e vivenciar,
 de uma maneira diferente e
p r a z e r o s a ,
 um pouco da história de
nossa cidade.

Alunos da EMEF Ernani
Giannico participam do
projeto “Conhecendo

Tremembé”

A Prefeitura Municipal de
Taubaté, por meio da
Vigilância Epidemiológica e a
Universidade de Taubaté
(UNITAU) trabalham para
colocar em operação um
mapa digital da dengue no
município.Desenvolvido por
alunos do curso de
engenharia de computação
dentro do projeto “Saúde na
Educação”, o mapa é tido
como uma ferramenta
importante para monitorar em
tempo real os casos da
doença e orientar a atuação
da Vigilância

Epidemiológica.Nos últimos
dias, os alunos tiveram a
oportunidade de contato com
os profissionais da Prefeitura
no trabalho diário de
combate ao Aedes aegypti, a
fim de se familiarizarem com
as atividades e aperfeiçoarem
a nova arma contra a
dengue.Também, são
estudadas maneiras de
lançamento mais rápido dos
resultados das visitas dos
agentes. Uma das formas em
desenvolvimento é o envio
por celular, hoje é feito em
formulários de papel.”Trata-

se de algo inovador no
município e que poderá ser
empregado de forma eficiente
para ajudar no combate à
d o e n ç a ;
 é o uso da tecnologia que
temos disponível, da
criatividade e da
competência de nossos
estudantes a serviço da nossa
p o p u l a ç ã o ” ,
finaliza a doutora Stella
Z ö l l n e r ,
coordenadora da Vigilância
Epidemiológica da Prefeitura
e do projeto Saúde na
Educação.

Taubaté: Prefeitura e Unitau
desenvolvem mapa digital da

dengueLevantamento feito pelo
IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística –
coloca Taubaté como a 57ª
cidade mais rica do Brasil. O
ranking tem como base o PIB
(Produto Interno Bruto) de
2010 e avalia a riqueza
gerada em todos os 5.564
municípios brasileiros.Os
dados do IBGE foram
divulgados na quarta-feira,
12 de dezembro. De acordo
com a evolução apresentada
pelo órgão, o PIB de Taubaté
mais que dobrou entre 2005
e 2010, saltando de R$
4.667.498.000,00 em 2005
para R$ 9.778.529.000,00
em 2010.Em 2005, Taubaté
ocupava a 66ª colocação no
ranking do PIB dos
municípios brasileiros. Os
dados de 2010 também

indicam que Taubaté é a
segunda cidade mais rica da
região Metropolitana do Vale
do Paraíba (RMVale).Ao
avaliar o levantamento do
IBGE, o prefeito Roberto
Peixoto destacou a
importância do programa de
desenvolvimento econômico
hoje existente no
município.De 2005 (ano em
que iniciou seu primeiro
mandato) até o presente
momento, a administração
municipal tem promovido um
processo de diversificação de
seu parque
empresarial.”Taubaté ganhou
novas indústrias, mas
também ampliou muito os
setores de comércio e
prestação de serviços,
incluindo a área educacional”,
frisou Peixoto.Peixoto

lembrou que, também em
dezembro deste ano, Taubaté
foi apontada como a 21ª
cidade mais desenvolvida do
Brasil, de acordo com o
Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal
(IFDM).O índice considera
três áreas de
desenvolvimento – emprego
e renda, educação e saúde,
utilizando estatísticas oficiais
divulgadas pelos ministérios
do Trabalho, da Educação e
da Saúde. O IFDM 2012
também levou em conta os
dados de 2010. Evolução do
PIB de Taubaté 2005 R$
4.667.498.000,00 2006 R$
5.393.016.000,00 2007 R$
6.688.084.000,00 2008 R$
6.882.175.000,00 2009 R$
8.324.691.000,00 2010 R$
9.778.529.000,00

Taubaté é a 57ª cidade
mais rica do Brasil

O Senai de
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas
para o curso gratuito de
Manipulação de
Alimentos. As aulas terão
início em 14 de janeiro de
2013.Os interessados
devem realizar inscrição
até o dia 8 de janeiro. Os

documentos necessários
são: cópias de RG, CPF e
Comprovante de
Residência; em caso de
menores de idade, é
necessário cópia do RG e
CPF do responsável.As
inscrições acontecem na
Comunidade Católica
Pleroma nas segundas,

quartas e sextas das 9h às
11h. O local também será
lugar da realização das
aulas e fica na Rua Ryoiti
Yassuda - 598, no bairro
do Crispim.Mais
informações podem ser
adquiridas pelos
telefones (12) 3645-
9028 e 9172-8385.

Senai Pinda abre inscrições
para curso gratuito de

Manipulação de Alimentos

A equipe de Pinda Rugby
segue neste final de
semana para a cidade de
Indaiatuba, onde terá seu
último compromisso no
ano de 2012. Será o
Torneio Festival Indaiá,
categoria M17 que terá a
participação de três
cidades: Indaiatuba (com
as equipes do Indaiá e
Tornados), São Pedro e
Pinda.A competição será

realizada na arena do
bairro Cidade Nova II,
com início às 09hh0 deste
próximo domingo (16). A
equipe de
Pindamonhangaba tem o
apoio da Secretaria da
Juventude, Esportes e
Lazer (Sejelp).A
delegação do Pinda Rugby
será composta pelos
atletas: Abílio Renan,
Fabio Antônio Machado

Alves, Vinicius de Souza
Rodrigues, Carlos André
Moreira de Melo,
Eduardo Alves Souza,
Rafael Carvalho de
Oliveira Dias, Fábio
Augusto R. Dutra, Isaac
Jesus de Oliveira, e
Landerson Edivaldo Brum
A n t u n e s .
 Comissão Técnica:
treinador Neto auxiliar
Jonathas Souza

Pinda Rugby participa
do Torneio Festival

Indaiá, em Indaiatuba

O Senac Taubaté está com
inscrições abertas para
cursos livres com início
previsto para janeiro de
2013. Confira:Curso
básico de Confeitaria
Este curso tem o objetivo
de proporcionar aos
participantes a aquisição
de conhecimentos e
habilidades na preparação
de bolos e tortas doces
com diversos tipos de
massas e recheios.Data:
22/1/2013 a 5/2/2013,
das 19 às 22 horas
B r i g a d e i r o
GourmetCapacitar o
aluno para preparar
brigadeiros tradicionais e
gourmet, utilizando
i n g r e d i e n t e s
diferenciados e
inusitados, como

chocolates de origem e
frutas brasileiras,
apresentados de forma
contemporânea.Data: 22/
1/2013 a 29/1/2013, das
14 às 17 horasCozinha
do marCapacitar o aluno
para identificar e
classificar diversos
peixes e frutos do mar,
realizando cortes
adequados e elaboração
de pratos. O aluno adquire
conhecimentos sobre os
cuidados na compra, suas
c a r a c t e r í s t i c a s
organolépticas e métodos
de cocção conservando a
extrema qualidade do
pescado e frutos do mar.
Data: 21/1/2013 a 30/1/
2013, das 19 às 22
horasGarde Manger:
preparo de saladas e

molhos frios mO
participante tem uma
introdução sobre o que é
o Garde Manger e suas
f u n ç õ e s ,
abordando ingredientes e
higienização necessários
no setor da cozinha fria.
Aprende as técnicas de
preparação de saladas
simples e compostas e
m o l h o s
 cremosos e
a r o m a t i z a d o s .
Data: 21/1/2013 a 30/1/
2 0 1 3 ,
 das 9h30 às 12h30
Serviço Local: Senac
Taubaté Endereço: Rua
Nelson Freire Campello,
202 – Jardim Eulália
I n f o r m a ç õ e s :
(12) 2125-6099 ou
www.sp.senac.br/taubate

Senac oferece cursos
livres de Gastronomia

Está precisando de pedreiro,
eletricista ou algum tipo de
mão de obra, e não acha
alguém? O ‘Disque Serviços’
oferece a solução aos
munícipes. Diversos
profissionais são indicados e
os pindenses podem
contratar o que considerar
mais qualificado para atender
as respectivas
necessidades. O ‘Disque
Serviços’ é um setor da
Prefeitura de
Pindamonhangaba onde é
possível contratar
profissionais de diversos
segmentos. Hoje, são

c a d a s t r a d o s
aproximadamente 1.700
trabalhadores, e mais de 500
moradores já conhecem,
utilizam e indicam o
serviço.Para contratar algum
profissional é preciso
fornecer informações sobre o
número do RG, CPF,
endereço residencial, e o
endereço de onde o
autônomo irá efetuar o
trabalho. Os profissionais
contratados utilizam uma
identificação e o
encaminhamento do ‘Disque
Serviços’ para a segurança
do munícipe.Essa indicação

profissional pode ser
encontrada através dos
telefones 3645-3545 e
3645-3164, ou na sede do
Casp (Centro de
Atendimento Serviços
Públicos), na Avenida
Albuquerque Lins, 138. O
atendimento é realizado de 2ª
a 6ª- feira, no horário das 7
às 11h30 e das 13 às 17
horas. O ‘Disque Serviços’ é
uma iniciativa do
Departamento de Promoção
e Assistência Social, e o
objetivo é inserir mais mão de
obra no mercado de trabalho
e auxiliar a população.

Disque Serviços oferece
mão de obra para a

população
pindamonhangabense No Natal de 2012 você pode

presentear quem gosta e
ajudar dezenas de famílias.
Os moradores de
Pindamonhangaba e região
podem fazer as suas compras
no Bazar do Fundo Social de
Solidariedade, localizado ao
lado do Palacete 10 de Julho,

antiga sede da Prefeitura.O
bazar estará aberto de
segunda à sexta-feira das 9
às 22 horas e aos domingos
a partir das 18 horas. Será
possível encontrar presentes
como: agendas com papeis
reciclados, almofadas,
camisetas costumizadas,

materiais em cerâmica, entre
outros. O valor dos produtos
variam entre R$ 2,00 e R$
50,00.Os produtos vendidos
no Bazar do Fundo Social de
Solidariedade foram
elaborados nos projetos
sociais desenvolvidos no
município.

Pinda:Bazar do Fundo
Social é opção de

compras para o natal

Os interessados em participar
de mais uma edição da
‘Pescaria no Bosque’ devem
ficar atentos. A retirada das
senhas acontece nesta sexta-
feira (14) das 9 às 11 horas,
na biblioteca Vereador
Rômulo Campos D´Arace,
Bosque. Para retirá-la basta

doar 1 litro de óleo. A
pescaria será neste domingo
(16) das 8 às 14 horas.Para
retirar as carpas e tilápias dos
lagos é necessário levar as
varas, iscas e anzóis. É
proibido o uso de molinetes
e redes. Será possível pescar
até 2 kg de peixes.De acordo

com o responsável pelo
e v e n t o ,
Carlos Magno, a previsão de
retirada é de 500 a 600 kg
de peixes. Ele destaca que
haverá reserva de espaço
para pessoas com
necessidades especiais e
melhor idade.

Apresentação do Coral
Pentágono e da Orquestra
Filarmônica Jovem de
Campos do Jordão
acontecerão no Palco
Cultural AMECamposA Vila
de Natal receberá durante o
próximo final de semana
apresentações que
acontecerão no Palco
Cultural AMECampos. No
sábado, dia 15, as 15h, o
Coral Pentágono fará uma
apresentação de músicas

natalinas. Já no domingo, dia
16, também as 15h, será a vez
da Orquestra Filarmônica
Jovem de Campos do
Jordão.As apresentações
acontecem todos os finais de
semana e são coordenadas
pela AMECampos –
Associação dos Amigos de
Campos do Jordão. As
atrações são voltadas para
adultos e crianças e, entre
elas podemos citar corais,
grupos de canto, peças

Uma Vila de Natal Data: de
15 de novembro de 2012 a
06 de janeiro de 2013
Horário de funcionamento:
de domingo a quinta-feira:
das 10h as 18h e sextas e
sábados das 10h as 21h
Local: Praça Pinho Bravo –
Av. Emílio Ribas Bairro do
Capivari – Campos do
Jordão – SP

Uma Vila de Natal terá
apresentações culturais no

final de semana

Senhas para pescaria
serão entregues nesta

sexta-feira

Nova edição de O
garimpeiro do rio das Garças
resgata um livro raro de
Lobato, pouco conhecido até
mesmo entre os leitores mais
assíduos de sua obra
infantilNa década de 1920,
aventureiros de todo o Brasil
rumaram para a remota
região do rio das Garças, no
Mato Grosso, atrás do sonho
de fazer fortuna no garimpo
de diamantes e ouro.
Inspirado nesse fato,
Monteiro Lobato escreveu O
garimpeiro do rio das Garças,
livro infantil que permanece
desconhecido do grande
público e foi editado pela
última vez em 1993, há quase
20 anos. A nova edição
lançada pela Globinho
resgata essa preciosidade da
bibliografia do pai da
literatura infantojuvenil
brasileira. Com linguagem
coloquial e elegante, em tom
de fábula recheada de humor,
a trama acompanha o matuto
João Nariz, que vende tudo
o que possui e parte para o
Mato Grosso disposto a
fazer fortuna. A seu favor,
apenas um olfato poderoso,
que João treina para farejar
diamantes, além da
companhia do fiel cãozinho
Joli. Na luta para mudar seu

destino, o garimpeiro precisa
enfrentar uma série de
desafios – entre os quais, o
embate com dois cangaceiros
que sonham em se tornar
condes.Na primeira edição
desse livro, a obra, que não
tem vinculação com o Sitio do
Picapau Amarelo, se
assemelhava a uma história
em quadrinhos e apresentava
ilustrações do artista alemão
Kurt Wiese. Não se sabe se
Lobato escreveu a história a
partir dos desenhos, se Wiese
ilustrou a partir do texto, ou
se texto e imagem se
d e s e n v o l v e r a m
simultaneamente. A nova
edição de O garimpeiro do
rio das Garças traz
ilustrações de Guazzelli, que
conferem brilho renovado à
história de João Nariz. Com
texto de orelha de Marisa
Lajolo e prefácio de Cilza
Carla Bignotto, este
lançamento busca recuperar
o lirismo e o humor que a obra
anunciava em 1924.O autor
José Bento Monteiro Lobato
nasceu em Taubaté, em 18 de
abril de 1882 e faleceu em
São Paulo, em 4 de julho de
1948. Um dos mais influentes
escritores brasileiros do
século 20, Monteiro Lobato
foi editor de livros, contista,

ensaísta, tradutor e o grande
precursor da literatura infantil
no país. Metade de sua obra,
publicada com exclusividade
pela Globinho – que inclui a
clássica série de livros com
os personagens do Sitio do
Picapau Amarelo – foi escrita
para as crianças.O
ilustradorEloar Guazzelli
Filho é ilustrador, artista
plástico e dedica boa parte
de seu trabalho às histórias
em quadrinhos. Nasceu em
1962, em Vacaria, Rio
Grande do Sul, e mora na
cidade de São Paulo desde
o final de 1999. Mestre em
Comunicação pela ECA-
USP, obteve premiações em
festivais de cinema e de
humor no Brasil e no exterior.
Ministra aulas de ilustração
no Istituto Europeo di
Design, em São Paulo, e há
26 anos trabalha como
diretor de cinema para filmes
de animação.Ficha técnica
T í t u l o :
O garimpeiro do rio das
Garças Autor: Monteiro
Lobato Ilustrador: Eloar
Guazzelli Filho Gênero:
infantil Páginas: 64 Formato:
17,5 x 23 cm Indicação: a
partir de 7 anos Preço: R$
32,00 ISBN: 978-85-250-
5308-4 Editora: Globinho

O tesouro escondido de
Monteiro Lobato

O lutador de Jiu Jitsu Nelson
de Castro participou no
último sábado, dia 8, de um
workshop com o lutador de
UFC (Ultimate Fight
Championship) e penta-
campeão de Jiu Jitsu, Demian
Maia. Mais de 100 atletas de
todo o Brasil aproveitaram a
oportunidade de conhecer
técnicas e golpes de um dos
principais lutadores do
país.”Foi uma experiência
muito boa. Ele é um cara que
está na ativa, que enfrenta

adversários especialistas em
várias modalidades, com
estilos de lutas diferentes,
então ele pegou um pouco de
cada coisa e passou para
gente”, ressaltou o
atleta.Ainda de acordo com
o lutador de 38 anos, “ele
passou movimentos, nos
ensinou cada um, passo a
passo até formar um golpe
completo. Depois colocamos
na prática com um adversário
da mesmo faixa e do mesmo
peso, e realmente, o que ele

passou funciona
perfeitamente”, completou de
Castro.Em 2012, Nelson de
Castro conquistou uma
medalha de ouro e uma de
prata na Copa Vale de Jiu-
J i t s u ,
além da medalha de bronze
na Terceira Etapa da Liga
Vale Paraibana de Jiu-Jitsu
(LIVAJJ)O atleta Nelson de
Castro tem o apoio da Top
10 Assessoria em
Comunicação Esportiva e
Equipe Careca.

Jiu Jitsu: Atleta Nelson de
Castro, Faixa azul, participa de
workshop com Demian Maia

Após quase uma década sem
vitórias, o time da Garagem
Municipal foi o grande
campeão do clássico
amistoso de fim de ano entre
servidores da Prefeitura,
“Prédio versus Garagem”
2012. A partida realizada no
último sábado, dia 8, no
Clube Atlético Tremembé, é
tradição na cidade. Com dois
gols, um de Thales e outro de

Rildo, a Garagem levou a
Taça Benedito Carlos de
Lima (Kalú).Mesmo
entrando confiante em campo
o time do Prédio não
conseguiu manter a sua
invencibilidade e o jogo foi
definido ainda no primeiro
tempo. A equipe da Garagem
manteve o domínio da
partida desde os primeiros
momentos da disputa.  Um

gol de pênalti, marcado por
Rildo e outro feito com uma
“roubada de bola” na linha
fundo, de autoria de Thales,
decidiram o clássico deste
ano.Os filhos do funcionário
Benedito Carlos de Lima
( K a l ú ) ,
 homenageado póstumo no
evento, entregaram o troféu
de campão ao time da
Garagem.

teatrais e orquestras, além de
workshops com o tema
sustentabilidade. Serviço

Tremembé: Garagem vence
Prédio no clássico de fim de

ano entre servidores


