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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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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, entrega
nesta terça-feira, 13 de
novembro, às 09h30, mais
uma unidade da Academia ao
Ar livre, instalada no Bairro
do Belém, na Praça da
Creche Municipal.Esta será
a 26ª academia entregue pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto.As
Academias ao Ar Livre são
hoje uma grande opção para
que a população possa
praticar atividade física com

a devida orientação,
gratuitamente, promovendo a
saúde e a qualidade de
vida.As Academias ao Ar
L i v r e ,
 instaladas pela
administração municipal,
estão assim distribuídas:
Praça Santa Terezinha
(duas); Comando de Aviação
do Exército; Praça do
Cristianismo (Parque
A e r o p o r t o ) ;
Praça defronte ao Taubaté
Shopping; Horto Municipal;

Chafariz; Sedes; Parque Dr.
Barbosa de Oliveira; Jardim
Califórnia; Conjunto Urupês;
São Gonçalo; Jaboticabeiras;
Jardim Baronesa; Jaraguá;
Campos Elíseos; Chácara
Silvestre; Esplanada Santa
Terezinha; Praça Nilo Mattos
(no cruzamento das Avenidas
Faria Lima e Rafael Braga);
Vila Aparecida; Quiririm;
Marlene Miranda;
Residencial Sítio Santo
Antonio; Alto do Cristo e
Estiva.

Peixoto entrega
Academia ao Ar Livre no

Belém

Hoje, 14 de novembro, é
comemorado o Dia Mundial
do Diabetes. E a Prefeitura
de Pindamonhangaba por
meio da Secretaria de Saúde
tem na rede um programa
para portadores de diabetes
no município. O atendimento
faz parte da atenção
especializada de saúde.O
programa municipal visa o
paciente que tem problema
com a doença,
proporcionando a ele uma
vida mais saudável e de
qualidade. O paciente, uma
vez que tem a doença, é
encaminhado aos
especialistas e após análise
passa a fazer parte do
programa de diabetes de
Pinda, que oferece a insulina,
para quem tem necessidade

do medicamento, o
glicosímetro, além de oferecer
palestras e orientações sobre
a doença.Hoje,
Pindamonhangaba possui
1000 pacientes cadastrados
que recebem o glicosímetro,
um aparelho manual utilizado
para determinar os níveis de
glicemia. Uma gota de sangue
de uma picada na ponta do
dedo é colocada em uma fita
de teste que é inserida no
aparelho. O aparelho analisa
a fita e calcula a glicemia.As
oficinas de insulinas
acontecem no Centro de
E s p e c i a l i d a d e s
médicas(CEM), todas
quinta-feiras, às 14 horas. O
CEM fica localizado na rua
Frederico Machado, s/n.
Mais informações podem ser

obtidas pelo telefone 3644-
5988.Dia Mundial do
Diabetes O Dia Mundial do
Diabetes foi criado em 1991
pela International Diabetes
Federation (IDF) em parceria
com a Organização Mundial
da Saúde (OMS),
 como uma resposta ao
crescente número de casos
em todo o mundo. O
objetivo desta data é chamar
a atenção, sobretudo no que
diz respeito ao acesso à sua
prevenção e tratamento
adequados e de qualidade
para evitar complicações
mais severas,
 reduzindo o impacto sobre
os indivíduos, famílias e
custos para os sistemas de
saúde e para a sociedade em
geral.

Pindamonhangaba
atende mais de 1000

pessoas no programa de
diabetes

A inauguração acontecerá no
dia 15, com a chegada do
Papai Noel e terá um cenário
lúdico com casas natalinas,
bonecos animatrônicos entre
outros atrativosCampos do
Jordão terá este ano um Natal
mágico onde crianças e
adultos poderão deixar sua
imaginação ir além com “Uma
Vila de Natal”.A inauguração
acontecerá no dia 15 de
novembro, as 18h30, na
Praça Pinho Bravo, com uma
surpresa na chegada do
Papai Noel.A Vila oferecerá
para a criançada muitas
brincadeiras, atividades de
aventura como parede de
escalada, passeio com
pôneis, mini tirolesa, mini golf
entre outros realizados pela
equipe do centro de Lazer
Tarundu e Aventuras no
Rancho. Além disso ainda
terão atividades educativas
ambientais elaboradas pelo
Instituto Pinho Bravo,
Amantikir , Sabesp e
Borboletário Flores que
voam. Uma programação
especial de eventos culturais
está programada também
durante os finais de semana:
com atrações musicais, teatro
de marionetes, contação de
histórias. Esta programação
cultural está sendo
coordenada pela
AMECampos – Associação

dos Amigos de Campos do
Jordão.O objetivo principal,
além de gerar entretenimento
é fomentar o turismo e
marcar no calendário das
famílias, essa data mágica de
forma inesquecível,
transmitindo importantes
temas como: Natal,
Sustentabilidade e Turismo.A
Vila de Natal terá entrada
franca. Já para participar das
atividades de aventuras do
showroom, basta apresentar
o cupom contendo 4
carimbos de
estabelecimentos comerciais
participantes do Roteiro
Fidelidade – Uma Vila de
Natal. Para adquirir o
carimbo, basta consumir
algum produto nos
r e s p e c t i v o s
estabelecimentos. Se for
morador de Campos do
Jordão, basta apresentar uma
conta de luz durante a
semana para ganhar passe
livre nas atrações. Já nos
finais de semana, será
preciso apresentar o cupom
com 4 carimbos.O evento
conta com o Patrocínio
Master da Minalba, Makro,
Sabesp e Governo do Estado
de São Paulo, Asstur e
patrocínio do Espaço Lalix,
Centro de Lazer Tarundu,
Convention Bureau, Central
de Pousadas, Pousada das

Hortênsias, Pousada La
Toscana, Pousada da Pedra,
Amantikir, Aventura no
Rancho, Sabor Chocolate,
Bruno Alves Chocolatier,
Hotel Matsubara e
Borboletário – Flores que
Voam além do apoio da
AME Campos – Associação
dos Amigos de Campos do
Jordão, Prefeitura Municipal
da Estância de Campos do
Jordão, Secretaria Municipal
de Educação de Campos do
Jordão, Andre Eisenhlor
Arquitetura, Casa do Papai
Noel – Campos do Jordão e
Estrada de Ferro de Campos
do Jordão e mídia partners
da Contexto Publicidade,
Vpress – Assessoria de
Imprensa e Comunicação,
BandVale e Risco e
Rabisco.O projeto tem a
gestão da ACE – Associação
Comercial e Empresarial de
Campos do Jordão. Serviço
Uma Vila de Natal Data: de
15 de novembro de 2012 a
06 de janeiro de 2013
Horário de funcionamento –
Inauguração: das 18h30 as
22h A partir de 16 de
novembro – de segunda a
quinta-feira: das 10h as 18h
e sextas, sábados e domingos
das 10h as 21. Local: Praça
Pinho Bravo – Bairro do
Capivari – Campos do
Jordão – SP

Uma Vila de Natal será
inaugurada neste feriado

As apresentações da
encenação da Paz de Iperoig
em Ubatuba acontecerão nos
dias 16, 17 e 18 de novembro,
às 21h, na Praça de Eventos
da Avenida Iperoig. O objetivo
é celebrar uma das datas
históricas mais importantes do
município: o estabelecimento
da paz entre índios e
colonizadores, fato ocorrido
em Ubatuba no ano de 1563
e que culminou no primeiro
Tratado de Paz das
Américas.O espetáculo, que
conta pela segunda vez com
a parceria fundamental do

Governo do Estado, envolve
centenas de atores e no local
será montada uma
arquibancada para o público.
A encenação vai contar com
iluminação, sonoplastia e
elementos cenográficos.A
exemplo do que ocorreu em
2011, a expectativa é que as
apresentações sejam um
grande sucesso.A encenação
da Paz de Iperoig é uma
iniciativa da Prefeitura de
Ubatuba, com realização da
ADESAF (Associação de
Desenvolvimento Econômico
e Social às Famílias), com

apoio do Governo do Estado
através da Secretaria de
TurismoEnsaiosOs ensaios
para o espetáculo da
Encenação da Paz de Iperoig
em Ubatuba estão
acontecendo semanalmente
na Escola Municipal Tancredo
de Almeida Neves. No
próximo final de semana, dias
3 e 4 de novembro, os ensaios
serão realizados na Avenida
Iperoig, sempre a partir das
14h. O último ensaio contou
com cerca de 130 pessoas
entre atores, alunos e pais de
alunos, além de voluntários.

Encenação da Paz de Iperoig
em Ubatuba acontecerá no

mês de novembroCuriosidades

Elas não têm uma cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas há quem não
resista mordiscá-las e roê-las: santas unhas. Apesar de o hábito ser prazeroso para várias
pessoas, os seus efeitos no organismo não são nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos
são ingeridos e também há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a
crises de autoestima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para dar fim a essa
mania, progressivamente. Confira algumas: Mantenha-as sempre curtas e lixadas para evitar
que apareça algum pedaço lascado e você fique tentando em arrancá-lo. Busque fazer as
unhas semanalmente. A boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela facilita a
descamação da unha. Alivie as crises mascando um chiclete. Esse ato substitui o movimento
repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de
ansiedade, vale a pena investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar
exercícios físicos, ler um livro ou escrever.

Humor

O homem pediu, agora aguenta

Deus criou o burro e disse:
- Trabalharás incansavelmente de Sol a Sol, carregando fardos nos lombos. Comerás capim,
não terás inteligência alguma e viverás 60 anos e serás burro.
O burro respondeu:
- Senhor, serei burro, mas viver 60 anos é muito. Dá-me apenas 30 anos.
Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse:
- Vigiarás a casa dos homens e serás seu melhor amigo. Comerás os ossos que eles te
jogarem e viverás 20 anos e serás cachorro.
O cachorro respondeu:
- Senhor, comerei ossos, mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o macaco e disse:
- Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás divertido e viverás 20 anos e serás
macaco.
O macaco respondeu:
- Senhor, farei macaquices engraçadas, mas viver 20 anos é muito. Dá-me apenas 10 anos.
Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse:
- Serás o único animal racional sobre a face da Terra, usarás tua inteligência para te sobrepores
aos demais animais e a natureza. Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu:
- Senhor, serei o mais inteligente dos animais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos
que o burro rejeitou, os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse:
- Está bem, viverás 30 anos como homem, casarás e passarás 30 anos como burro,
trabalhando para pagar as contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo
10 anos como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás mais 10 anos como
macaco, pulando de casa em casa, de um filho para outro e fazendo macaquices para divertir
os seus netinhos.

Mensagens

O imperador e os figos

Um Imperador, ao ver um velho plantando uma figueira, pergunta-lhe se esperava saborear
os figos da árvore. O lavrador, responde que se morresse antes, seus filhos colheriam os
figos.
- Mas se viver para saborear os primeiros frutos, gostaria de ser comunicado.
Anos mais tarde, assistindo a primeira produção da figueira, o velho separa os melhores figos
e corre ao Palácio para presentea-los ao Imperador, que ficou tão contente que mandou
encher de ouro a pequena cesta em que se acomodavam os figos.
Um vizinho, com inveja do velho, resolve fazer o mesmo. Prepara uma cesta bem maior de
figos para levar ao Imperador, certo de que seria recompensado com muito mais ouro.
O Imperador não recebe o homem nem aceita os figos como presente. E mais, manda que os
guardas atirassem os frutos no seu corpo como se fossem pedras. Quando chega em casa e
conta a mulher o castigo, ela o consola, dizendo:
- Você é mesmo um homem de sorte. Pior se, em vez de figos, fossem cocos duros.

Pensamentos

O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer menos em Paris.
Quem tem um amigo verdadeiro pode dizer que tem duas almas.
A alegria evita mil males e prolonga a vida.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
O futuro é o passado desejado.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
O passado não se apaga com borracha.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
O acúmulo de serviço hoje é o desperdício de tempo de ontem.
Pensamos que as aves na gaiola cantam, na realidade choram.
Uma amizade nunca morre, se morrer é porque nunca existiu.
Em cada aurora que nasce vejo a noite que te amei.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
Não sejas melhor que os outros, sejas melhor para os outros.
Com uma boa sopa, as dificuldades descem melhor.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba através da
Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
está firmando parceria com
quatro Universidades para
aprimorar o desenvolvimento
do município. As unidades de
ensino Fatec, Fapi, Unitau e
Usp serão instaladas no Polo
Tecnológico Distrito
Empresarial Jataí, que fica
localizado no distrito de
Moreira César, na avenida
Aquiles Machado RibasTodos
os contatos serão firmados
antes do dia 18 de dezembro,
dia em que a cidade fará o
lançamento da pedra
fundamental do Polo

Tecnológico com participação
de empresas privadas,
universidades e sociedade.Na
próxima segunda-feira, 19 de
novembro, o Executivo vai se
reunir com a Unitau para
fechar o termo de
compromisso da instalação da
universidade em
Pindamonhangaba. Na
ocasião, serão discutidos o
tamanho da área, os cursos
que vão ser implantados e os
cursos gratuitos para a
sociedade, dentro do
programa “Unitau mais perto
de Você”.A Fapi, Fatec e Usp
também terão sua unidade
para linha de pesquisa e
estudo, cursos de graduação

e pós graduação. Após a
realização do termo com a
Unitau, essas unidades de
ensino também vão firmar um
contrato e o repasse das áreas
do município. A previsão de
iniciar as obras é no início de
2013.”O polo traz
desenvolvimento para a
cidade, desenvolvimentos de
novas empresas, cursos
profissionalizantes, linha de
pesquisa, qualidade na mão de
obra, oportunidade de geração
de emprego e renda. E tudo
isso vai trazer aumento para
a receita do município”,
finaliza o coordenador geral do
projeto, Gutemberg Pereira
Ramos.

Pindamonhangaba finaliza
termo de compromisso com

Universidades

Miscelânia
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O projeto “Clássicos em
Cena” esteve em Pinda no
último dia 10 de novembro. A
cidade recebeu o grupo “As
Choronas”, que utiliza
instrumentos musicais para
contar ao público a história do
choro. Nesta edição do
“Clássicos em Cena”,
foram apresentadas obras de
Pixinguinha e Noel Rosa.”O
evento foi um sucesso,
tivemos mais de 140 pessoas
presentes. O projeto  já
conquistou um grande número
de público,
 e todos respeitaram muito a
questão do horário e silêncio.
Foi ótima a apresentação”,

conta o diretor de Patrimônio
Histórico da Prefeitura, Paulo
Tarcízio.O prefeito João
Ribeiro, que esteve no evento,
agradece à Direção Cultura,
Maat Produções Artísticas,
Gerdau e o Proac - Programa
de Ação Cultural do Estado
de São Paulo, que trazem o
projeto a Pinda. “Este projeto
é excelente porque dá a
oportunidade a todos para
prestigiarem música clássica
gratuitamente. A cidade está
de portas abertas para
receber projetos como este”,
enfatiza o prefeito.A
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio

do Departamento de
Patrimônio Histórico, apoia o
projeto.O próximo evento
acontece no dia 8 de
dezembro, quando encerra a
programação deste ano.  O
“Clássicos em Cena”
apresenta o grupo Black
Voices, que resgata a forma
de cantar dos negros norte-
americanos. Em suas
a p r e s e n t a ç õ e s ,
o Black Voices transmite
cultura e informação,
realizando um trabalho de
i n t e r a ç ã o
 com o público, levando-o a
participar de uma forma
alegre e descontraída.

Pinda recebeu Clássicos em
Cena

O projeto “Conheça Sua
Cidade” proporcionou para
mais de 30 professores da
rede municipal, um passeio
cultural do City Tour
Histórico Cultural, pelos
principais pontos turísticos da
cidade. A iniciativa é do
Departamento de Turismo da
Prefeitura de
Pindamonhangaba .Os
educadores fizeram um
roteiro turístico que
passou pelo Palacete
Visconde da Palmeira
(Museu Histórico e
PEdagógico Dom Pedo I e
Dona Leopoldina), o projeto
Cerâmica, a fazenda Nova
Gokula e o Sitio Algodão
Doce. Durante as visitas eles
puderam conhecer um pouco
mais da história da cidade.O

passeio foi uma oportunidade
para os professores
vivenciarem um pouco mais
da cidade que trabalham e
vivem, e assim compartilhar
este conhecimento adquirido
com seus alunos.”Foi um
passeio maravilhoso, uma
apresentação dos pontos
turísticos da cidade. Esse
passeio foi importante para o
conhecimento da história que
faz parte da vida de nossos
alunos”, ressaltou a gestora da
escola Francisco de Assis
César, Patrícia Teles.A
gestora da escola Professora
Raquel de Aguiar Loberto,
Soraia Silva de Paula,
destacou a importância que
a história da cidade tem para
a educação das crianças.
“Foi um passeio muito bem

organizado, eu moro em
Pinda e não conhecia todos
esses pontos turísticos.
Acrescentou muito
conhecimento na minha
bagagem”, finalizou. O
projeto “Conheça sua
Cidade” tem como objetivo
divulgar as riquezas históricas
e turísticas de
Pindamonhangaba e
conscientizar a população
quanto à importância desta
área para o município.Todas
as informações dos pontos
turísticos de
Pindamonhangaba podem
ser acessadas no site da
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
nowww.pindamonhangaba.sp.gov.br,
na página do Departamento
de Turismo.

Professores conhecem
pontos turísticos da cidade

pelo City Tour

23|11 – sexta-feira20h00 -

 Roda de Viola (palco

aberto)21h00 - Loro e

Lucas 22h00 - Brás da Viola

e Valdir23h00 - Banda Los

Canteros 24|11 – sábado

14h00 - Moreno Overá &

Cia.15h00 - Nhô Frade,

Camilo Frade e Caio Frade

16h00 - Banda Almost Lost

17h00 - Patrícia Guimarães,

Daniel Tucci e Renato

Mendes 18h00 - Banda

Valenci 20h00 - FAMIG –

Fanfarra Monsenhor Ignácio

Gióia21h00 - Bloco do

Caipira e Bloco do Pé na

Cova Concentração: Bar

do Joca – conduzida pela

Charanga do Quadô 23h00

- Banda Loukomotiva

Kabereka00h00 - Banda

Estrambelhados 01h00 -

 Banda Confrete 25|11 –

Domingo14h00 - Grupo de

Vozes Elpídio dos Santos

15h00 - Nova Congada do

Alto do Cruzeiro 16h00 -

 Imperial Congada Cortejo

de Todos os Santos 17h00 -

 Hasteamento do Mastro de

Santa Cecília Local: Largo

do Rosário 17h30 -

 Majestosa Procissão de

Santa Cecíliaparticipação

dos grupos musicais:

Corporação Musical de São

Luiz de Tolosa, Fanfarra

Monsenhor Ignácio Gióia,

Imperial Congada Cortejo

de Todos os Santos, Nova

Congada do Alto do

Cruzeiro, Coral da

Catequese e diversas

irmandades. 18h30 - Santa

Missa19h30 - Retreta com

Corporação Musical São

Luiz de Tolosa 20h30 -

 Banda Lume de Paraitinga

21h30 - Encerramento com

a Banda Na Pegada Todos

os eventos acontecerão no

Coreto Elpídio dos Santos,

Praça Dr. Oswaldo Cru

PROGAMAÇÃO

Começou a exposição de
fotos antigas de
Pindamonhangaba.  As fotos
retratam ruas e prédios do
município, no período de 1910
até 1980. O material foi doado
ao Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina pelo
Engenheiro Eduardo Cunha
San Martin e as fotos
pertenciam à coleção do pai
dele, o Sr. Eduardo Guaycuru
San Martin. A exposição vai
até o dia 28 de abril de 2013.
“O Engenheiro Eduardo
Cunha San-Martin, num gesto
de generosidade para com a
sociedade atual e com a
posteridade, fez ao Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina a

doação das cópias digitais das
fotografias componentes da
Coleção Professor Eduardo
Guaycuru San Martin. Com a
doação, ele cedeu ao Museu
todos os direitos de uso das
fotografias, para fins de
exposições, inclusive virtuais,
e para possibilitar o trabalho
de pesquisadores e
interessados de modo geral”,
explica o diretor de
Patrimônio Histórico, Paulo
Tarcízio.Segundo o diretor, na
abertura da exposição, que
aconteceu no dia 9, foi falado
sobre a importância da
doação e da importância
desses documentos e
f o t o g r a f i a s .   ” Q u a n d o
abrimos o museu tínhamos
catalogado 430 fotos hoje são

2 milhares, essa
coleção  aumentou graças a
doações que recebemos. As
pessoas que  guardam em
casa arquivos e fotos podem
doar para o Museu”, explica
Tarcízio”Estamos expondo a
história de Pinda, é primordial
que a população prestigie a
exposição para ter uma noção
da evolução e entender as
características  arquitetônicas,
culturais, entre outros
aspectos, de nossa cidade”,
finaliza Paulo Tarcízio.O
Museu Histórico e
Pedagógico fica localizado na
rua Marechal Deodoro da
Fonseca, s/n – Centro.
Funciona de terça-feira a
sábado, das 8h às 17h, com
entrada gratuita.

 Pinda realiza exposição
de fotos antigas da

cidade

A Prefeitura de
Pindamonhangaba prorrogou
as inscrições de bolsa de
estudos para o Colégio
Comercial. As inscrições
poderão ser feitas no
protocolo da Prefeitura de
Pindamonhangaba e de
Moreira César até o dia 23 de
novembro. São 20 vagas para
Administração e 18 vagas

para Técnico de Segurança
do Trabalho. Os documentos
para as inscrições são RG,
comprovante de residência do
munícipe por dois anos (2010,
2011, 2012), certificado de
conclusão do ensino médio ou
declaração do terceiro ano da
escola pública. Os critérios
para a inscrição da bolsa de
estudo é ter renda familiar de

um salário mínimo por pessoa,
não possuir curso técnico e
não ser beneficiado por uma
bolsa de estudo.A prova será
realizada no Colégio Dr. João
Romeiro, dia 9 de dezembro,
das 9 horas ao meio dia. Os
resultados serão divulgados
no dia 18 de dezembro no
Jornal Tribuna do Norte e no
Colégio Dr. João Romeiro.

Inscrições para bolsa no
Colégio Comercial são

prorrogadas até sexta-feira

Marco Antonio Cavalcante
Cabral, 14 anos, aluno do 9º
ano da EMEF Professora
Amália Garcia Ribeiro Patto,
de Tremembé, conquistou o
terceiro lugar na Olimpíada
Brasileira de Astronomia e
Astronáutica (OBA) edição
de 2012. O estudante foi
premiado com medalha, um
certificado, um livro sobre
astronomia, um planisfério
celeste rotativo e um pôster
do Astronauta Marcos
Pontes no último dia 19 de
outubro, durante uma
solenidade especial na
instituição de ensino com a
presença da família do jovem,
professores, coordenadores
e membros da Secretaria
Municipal de Educação.A
Olimpíada realizada em maio
de 2012 é organizada

anualmente pela Sociedade
Astronômica Brasileira
(SAB) em parceria com a
Agência Espacial Brasileira
(AEB) e com a Eletrobras
Furnas. A OBA é um evento
aberto à participação de
escolas públicas e privadas,
sem exigência de número
mínimo ou máximo de alunos.
Os estudantes interessados
no desafio participam da
Olimpíada voluntariamente.
Adolescentes do primeiro
ano do Ensino Fundamental
até alunos do último ano do
Ensino Médio podem realizar
a prova da OBA, que é
aplicada na própria escola e
é formada por uma única
f a s e .  
 Ao final da competição todos
os alunos recebem um
certificado de participação.

Os três primeiros colocados,
além do certificado são
premiados com
medalhas.Para a diretora da
escola, Josiane Simões
Hirakawa, a vitória de Marco
representa um grande
incentivo aos jovens.
“Estamos muito felizes e
orgulhosos com o
desempenho do nosso aluno.
É a primeira vez que a nossa
escola participa e já
conquistamos esse resultado.
Isso serve como um incentivo
para todos os estudantes,
para que continuem seus
estudos com dedicação.
Muitos acreditavam que esse
feito seria impossível.
O Marco provou o contrário.
Ele mostrou que podemos
sim estar entre os melhores”,
afirma a diretora.

Aluno de Tremembé é
destaque em competição de

astronomia

A Câmara de Taubaté vai
homenagear Antonio José
dos Santos e Maria
Aparecida Souza Santos,
indicados pelo Ceccab
(Centro de Estudos
Comunitário Cultural
AfroBrasileiro), na
solenidade em comemoração

ao dia da consciência negra
dia 20, às 20h, no plenário
Jaurés Guisard.O presidente
da Câmara, Luizinho da
Farmácia (PR), ressalta que
o evento é aberto ao público
e convida a população para
prestigiar a solenidade que
tem como objetivo valorizar

e promover a cultura afro-
brasileira.A saudação oficial
será feita pela vereadora
Pollyana Gama (PPS). A
sessão será transmitida pela
TV Câmara, canais 17 e 98
da Net ou pelo site
www.camarataubate.sp.gov.br/
tv-camara.

Taubaté:Câmara faz
homenagens em

comemoração ao dia da
consciência negra

Entre os dias 19 e 24 de
novembro, o Hemonúcleo de
Taubaté e a Editora Rica,
com o apoio da Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT),
promovem a campanha
“Uma gota de amor, salva
vidas!”, em incentivo a
doação de sangue. A data
escolhida da ação é próxima
ao dia em que se comemora
o Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue,
dia 25 de novembro.A
campanha que acontece na
cidade de Taubaté tem o
objetivo de esclarecer todas
as informações e requisitos
para ser um doador. A ação

Campanha incentiva doação
de sangue em Taubaté

conta com o apoio dos
personagens da ‘Liga da
Sabida’, da Editora Rica, que
em forma de entretenimento
e de forma cativante
conscientizará e mobilizará a
população sobre a
importância de doar sangue
de forma contínua e
responsável, ilustrando como
é fundamental participar da
Campanha Nacional de
Doação de
Sangue.RequisitosPara ser
um doador é preciso estar em
boas condições de saúde, ter
entre 16 e 67 anos e pesar
no mínimo 50 kg. Além disso,
o doador precisa estar
descansado e alimentado, ou

s e j a ,
 ter dormido no mínimo 6
horas e evitar alimentação
gordurosa nas 4 horas que
antecedem a doação.É
preciso lembrar que os
intervalos para realizar uma
nova doação devem ser
r e s p e i t a d o s ,
sendo 60 dias para homens
e 90 dias para mulheres.
Os interessados em realizar
uma doação devem
comparecer no Hemonúcleo,
localizado na Rua Joaquim
Távora s/n,
 anexo ao Hospital
Universitário, de segunda a
quinta-feira, das 8h às 16h, e
sexta-feira, das 8h às 15h.

No último sábado, dia 10 de
novembro, o Carmelo da
Santa Face e Pio XII de
Tremembé celebrou o fim da
etapa diocesana do processo
de canonização de Madre
Maria do Carmo da
Santíssima Trindade, mais
conhecida como Madre
Carminha de Tremembé. Em
uma missa presidida pelo
Bispo da Diocese de
Taubaté, Dom Carmo João
Rhoden, com a presença de
autoridades locais e
religiosas, a fase diocesana da
canonização foi oficialmente
encerrada. O processo agora
segue para o Vaticano, em
Roma.Durante todo o
sábado, os ossos da Madre
ficaram expostos para os
fiéis, que aproveitaram a
oportunidade para renovar
sua devoção à Carmelita e
fazer seus agradecimentos e
pedidos de graças e
milagres.Carmem Catarina
Bueno, a Madre Carminha de
Tremembé, foi uma das
religiosas que participaram
da fundação do Carmelo da
Santa Face e Pio XII. A ela
são atribuídos milagres e

graças, como cura de
doenças e realizações
profissionais. No dia 24 de
junho deste ano, foi
inaugurado o Memorial
Madre Carminha, espaço
dedicado à Madre e que faz
parte dos procedimentos
obrigatórios dentro do
processo de canonização da
irmã.O Carmelo agora
reunirá documentos e
evidências de milagres e
graças alcançadas por
intercessão da religiosa. A
última parte do processo de
canonização, que começou
em fevereiro de 2010, pode
levar até seis anos para ser
concluído.Sobre Madre
Carminha Carmem
Catarina Bueno nasceu em Itú
(SP), no dia 25 de novembro
de 1898. Seus pais eram
Teotônio Bueno e Maria do
Carmo Bauer Bueno. Sua
mãe deu à luz aos quinze anos
de idade.Aos três anos
Carmem já mostrava sua
vocação para a religiosidade.
Ainda criança desaparecia de
casa e quando a
encontravam, na Matriz
Velha, de joelhos, no altar do

Sagrado Coração de Jesus,
ela respondia: – “Estou na
‘mixa’ do ‘Colação’ de
Jesus!”.A lembrança de sua
profunda vida religiosa e suas
virtudes levou a Comunidade
do Carmelo da Santa Face e
Pio XII a assumir a
introdução da Causa de
Canonização de Madre
Maria do Carmo.A fama de
santidade de Madre
Carminha tomou grandes
proporções ao longo dos
anos, especialmente após sua
morte, em 13 de julho de
1966. A ela já são atribuídos
pelo menos três milagres.O
último passo da atual etapa
do processo de canonização
é a exumação do corpo de
Madre Carminha. O
procedimento já foi feito em
1972, por conta de uma
possível mudança do
Carmelo para outra cidade.
Ao abrirem o túmulo da irmã,
as freiras se surpreenderam
com o que viram. O corpo
de Madre Carminha estava
conservado. Um laudo da
Universidade de São Paulo
(USP) atestou mumificação
natural.

Tremembé: Carmelo
celebra nova fase da

canonização de Madre
Carminha

Do dia 3 ao dia 8 de
dezembro, a Vigilância
Sanitária de Tremembé
(VISA) realiza a Semana de
Mobilização de Combate a
Dengue pela cidade. A
iniciativa, que faz parte do
calendário da
Superintendência de
Controle de Endemias
(SUCEN), do Estado de São
Paulo, tem o objetivo de
conscientizar a população
sobre a doença. Ao longo da
semana, os agentes da
Equipe de Combate a
Dengue farão panfletagem
nas praças e em ruas do
município.Todo o material
informativo que será
distribuído na cidade traz
informações sobre a
transmissão, sintomas e
ações preventivas contra a

Dengue. Na segunda-feira,
dia 3, a VISA faz panfletagem
em frente ao Supermercado
Leal do Vale; na terça, dia 4,
acontece panfletagem e
plantão na Praça Geraldo
Costa; quarta, dia 5, os
agentes realizam pedágio no
semáforo próximo à Garagem
Municipal; dia 6, quinta, a
equipe dará plantão e fará
panfletagem na Praça
Geraldo Costa; sexta, dia 7,
será feito um “arrastão de
limpeza” no bairro Canaã e
por fim, dia 8, sábado,
acontece o Dia D de
Combate à Dengue no bairro
Vera Cruz.O coordenador
dos serviços da Vigilância
Sanitária de Tremembé,
Vagner Leandro de Lima,
afirma que o auxílio da
população é fundamental

para que as ações tenham
bons resultados por toda a
cidade. “Pedimos que a
população nos ajude
eliminando qualquer tipo de
recipiente que possa
acumular água e não jogando
lixo em locais impróprios
como terrenos baldios.
Fazendo isso, nos vemos em
uma cidade limpa e livre do
mosquito da Dengue”, afirma
o coordenador.Até o dia 13
de novembro de 2012, foram
registradas 139 notificações
da doença no município,
sendo 40 delas casos
suspeitos (que ainda não
foram confirmados), 90
negativos, sete importados
(adquiridos em regiões fora
da cidade), um autóctone
(adquirido no município) e um
inconclusivo. 

Tremembé: Vigilância
Sanitária promove

Semana de Combate a
Dengue

Quem sobe a serra a fim de
conhecer ou desfrutar as
belezas de Campos do
Jordão, tem uma opção de
passeio que une educação
ambiental, lazer e
c o n s c i e n t i z a ç ã o
ecológica: Borboletário
Flores que Voam.Localizado
no caminho do Parque
Estadual de Campos do
Jordão, há cinco anos,
permite a visitação,
contemplação e o passeio em
meio a esses insetos muito
apreciado, cheio de
simbologia e misticismo.
Atualmente, o viveiro possui
um total de 35 espécies, que
são avistados conforme os
ciclos do ano: primavera-
verão e outono-inverno.Mas
antes de visitar as borboletas
dentro de um ambiente
formado, com espécies de
plantas regionais propícias
para o seu desenvolvimento

e mutação, os visitantes
assistem ao vídeo que
apresentam um pouco sobre
as borboletas, seu
desenvolvimento, criação e a
função do Borboletário, além
de orientações quando
entrarem no viveiro.O
borboletário é um projeto de
Sandra Gatta e seu esposo
que buscavam formatar um
empreendimento que unisse
as três diretrizes: educação
ambiental, a conscientização
ecológica e lazer; após uma
viagem ao Museu de Arte
Natural de Porto Rico,
conheceram um borboletário
e decidiram que esse era o
que desejavam.Após
pesquisa com biólogos,
foram selecionadas 35
espécies da região que além
de ser um atrativo turístico,
boa parte de suas proles
seriam liberadas no ambiente
para a revitalização da flora

local, importante na sua
perpetuação. Fundado em
2007, o Borboletário Flores
que Voam, ainda é um
empreendimento particular
mantido, principalmente, com
a renda obtida pela visitação
do viveiro.As visitações
devem ser feitas das 11h às
15h, em dias ensolaradas, já
que as borboletas só voam
com a presença do sol, que
é fonte para a sua força
motriz, o que permite as
espécies baterem suas asas,
além de serem
acompanhadas por
monitores que apresentam as
variadas fases de mutação
das borboletas desde o ovo
até o imago ou borboleta
adulta.O Borboletário Flores
que Voam fica na Av. Pedro
Paulo, 7997 (na Estrada do
Horto Florestal).
Informações pelo telefone
(12) 3663-4222.

Campos do Jordão: Flores
Que Voam e Um Convite a

Passear entre as Borboletas


