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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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Curiosidades

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.

Miscelânia

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

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
novembro

28º FESTIVAL DE
MARCHINHAS –
CARNAVAL 2013

DIAS 18, 19 E 26 DE
JANEIRO DE 2013

INSCRIÇÕES ABERTAS
DE 09/11 A 14/12
P r e m i a ç õ e s
1º Lugar – R$ 2.500,00 +

Troféu2º Lugar – R$
1.500,00 + Troféu3º Lugar
– R$ 800,00 +
T r o f é u P r ê m i o

 “Dodô/Quadô” do Júri
Popular R$500,00 + Troféu
Melhor Intérprete – R$
300,00 + Troféu

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 Cruz.

PROGAMAÇÃO

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

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
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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

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

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

Charlot (Odson Charlot) é
um artista plástico haitiano de
39 anos, que está no Brasil
fazendo uma divulgação e
venda do seu trabalho.
Devido ao seu carisma e
talento já expos seus quadros
na França, nos Estados
Unidos e agora no Brasil. O
caminho que permite que ele
faça suas exposições é o da
amizade conquistada. No
ano de 2010 Jean Oliveira,
do Bavex- Taubaté, esteve
em Missão de Paz no Haiti,
durante 7 meses, e nesse
período conheceu o artista
plástico Charlot, que sempre

visitava a Base Brasileira para
vender seus trabalhos.No
terremoto que assolou o Haiti
em 12 de janeiro de 2010,
Charlot perdeu sua casa e o
estúdio de trabalho que
também franqueava para
outros artistas.Jean Oliveira
passou a ajudá-lo, vendendo
suas obras a amigos do
Brasil. Quando retornou ao
país trouxe na bagagem
várias pinturas do artista. O
dinheiro resultante da venda
foi depositado na conta de
Charlot e foi providencial nos
difíceis tempos pós-
terremoto.Charlot é também

presidente de uma
Associação de Apoio a
Educação no Haiti, que ajuda
crianças impossibilitadas de
estudar em escolas
normatizadas, parte da venda
dos seus quadros é destinada
à este trabalho.Para aqueles
que queiram conhecer traços
únicos de outra cultura, nos
próximos dias seus trabalhos
estarão expostos no Centro
União e Caridade, Rua Dr.
Souza Alves,
 142 – Centro, Taubaté, das
15h às 17h30, ou acessar o
f a c e b o o k
(odcharlot25@yahoo.fr).

Artista plástico haitiano
está em Taubaté

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, anunciou
na segunda-feira, 19 de
novembro, que até o final
deste ano, fará a entrega de
diversas obras por toda a
cidade.Dentro da
programação definida pelo
prefeito, encontram-se o
novo Laboratório do Povo
(instalado nas antigas
dependências da White
Martins) e o SEDES 2 –
Portal das Artes (na Praça
Oito de Maio).
Estas obras devem ser
entregues, respectivamente,
nos dias 18 e 20 de

dezembro.Outra obra a ser
entregue será a Uniligas, que
abrigará as sedes das
diversas ligas desportivas da
cidade, além da própria
Secretaria de Esportes e
Lazer (SEL) e a Associação
dos Cronistas Esportivos de
Taubaté (ACET). A Uniligas
foi construída no complexo
esportivo do campo da CTI
e deve ser entregue no
próximo dia 11 de
d e z e m b r o .
Também serão entregues até
o fim deste ano o parque da
Fazendinha (no Parque Três
Marias) e a revitalização do

Parque Municipal do Jardim
das Nações.Peixoto ainda vai
entregar mais sete Academias
ao Ar Livre, que serão
instaladas em diversos
b a i r r o s ,
 como Independência,
Cidade de Deus e Parque do
I t a i m ,
 entre outros.”São obras
importantes e muito
esperadas pela população,
porque vão contribuir para a
melhoria dos serviços em
diversas áreas,
como saúde,
 cultura, esportes e lazer”,
destacou Peixoto.

Peixoto programa
entrega de obras para

Taubaté

O acondicionamento
inadequado de resíduos no
solo e, consequentemente,
nas plantas, é um dos
problemas ambientais
contemporâneos. No Vale do
Paraíba, frequentemente
observam-se casos de
enchentes ocasionadas por
materiais descartados
incorretamente, resíduos
abrigados a céu aberto e a
contaminação do solo e água
dos municípios.Preocupados
com esta realidade, alunos do
curso de Engenharia
Ambiental da Unitau
resolveram não só agregar
conhecimentos para si, mas
também auxiliar os
governantes com pesquisas
desenvolvidas em campo
sobre a situação de poluição
do solo, águas superficiais e
subterrâneas e a poluição
visual ocasionada pelo lixo
mal abrigado.A aluna
Vanessa Emidio, do 4º ano
de graduação, realizou, com
sua equipe, uma pesquisa em
um antigo lixão, que na
década de 90 serviu como
área de descarte de resíduos
sólidos na cidade de
Campos do Jordão. Para
ela, que usou como referência

o Manual de Gerenciamento
de Áreas Contaminadas da
CETESB (Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental), a atividade foi
um grande aprendizado, que
permitiu desenvolver,
pesquisar e executar
procedimentos para análise
do meio ambiente e cuidado
com o solo.”Quando os
alunos participam de uma
atividade de iniciação
científica, onde são
realizadas desde pesquisas a
elaboração e apresentação
de resumos, os alunos são
motivados por cada
descoberta e cada
conclusão de seus
trabalhos”, disse a Profa.
Dra. Maria da Conceição
Rivoli Costa, que
acompanhou e orientou os
trabalhos. A iniciação
científica extracurricular é
o n d e ,
 para ela, o aluno adquire
conhecimentos fora da sala
de aula e vivencia os
conteúdos aprendidos. “O
aluno vai a campo, sofre, cai,
escorrega e aprende”,
conclui a Doutora que
acompanhou todas as fases
do trabalho.

O também aluno de
Engenharia Ambiental, Nilson
Indiani, do 3º ano,
desenvolveu uma pesquisa
do mesmo teor, orientação e
procedimento só que em
outro lixão, no município de
Redenção da Serra, com o
objetivo de verificar se na
área do aterro e entorno há
contaminações.Após coletas,
ambos os pesquisadores
encaminharam suas amostras
para o Laboratório de Solos
e Nutrição de Plantas da
Unitau e, após tabulação de
dados, concluíram que em
ambos os lixões há
contaminação do solo, e
especificamente em
Redenção, há também, nas
jusantes do aterro, índices de
propagação da
contaminação. No solo dos
dois locais de pesquisa foram
detectados altos teores de
chumbo (PB) e zinco (Zn).Os
futuros engenheiros,
 Vanessa e Nilson, em
outubro, apresentaram seus
resumos no Encontro de
Iniciação Científica (ENIC)
 da Unitau e concluem da
experiência que o tema é
atual e rende muitos outros
trabalhos acadêmicos.

Contaminação em lixões
da região é estudo da

Unitau

O Hospital Regional do Vale
do Paraíba, em Taubaté,
inicia processo de
contratação para as áreas
assistenciais e de apoio. As
vagas são efetivas e tem
como objetivo suprir a forte
demanda da Instituição,
devendo ser supridas em
caráter de urgência.
Ao todo são 100 vagas,
sendo 47 para Auxiliares,
Técnicos de Enfermagem e
Enfermeiro para Unidades de
Internação, Centro Cirúrgico,
Pronto Atendimento, UTIs,

Hemodiálise, Central de
Materiais Esterilizados e
Pediatria, sendo que para
Hemodiálise, UTI Pediátrica
e Pronto Atendimento é
exigida experiência de 6
meses. Nos demais cargos,
será analisado o potencial de
desenvolvimento do
candidato por cada vaga.Para
as áreas de apoio também
não há exigência por
e x p e r i ê n c i a ,
com exceção do cargo de
Oficial de Manutenção, em
que requer conhecimentos

em obras. Para os demais,
em Farmácia,
Limpeza e Serviço de
Nutrição, não há exigência
para experiência técnica
específica.Os salários variam
de R$741,00 à R$2.622,00,
além de benefícios como
vale-transporte, cesta básica,
refeição no local e plano de
s a ú d e .
Os interessados devem se
cadastrar no Site do HR:
www.hospitalregional.
org.br, no link Trabalhe
Conosco.

Hospital regional abre
100 contratações em

diversas áreas

O Senac Taubaté
disponibiliza 280 vagas para
os cursos técnicos no
primeiro semestre de 2013.
Serão oferecidos títulos nas
áreas de nutrição e dietética,
computação gráfica,
segurança do trabalho,
recursos humanos, logística
e administração.Para
oferecer esses cursos, a
instituição está
constantemente atualizada
com as necessidades do
mercado de trabalho,
visando atender às
demandas de qualificação
profissional. “O perfil dos
nossos alunos de cursos
técnicos é o de um jovem de
20 a 25 anos que busca a

inserção no mercado de
trabalho e, com isso, torna
financeiramente possível a
continuação dos seus estudos
num curso de graduação”,
destaca a gerente Ana
Claudia Galhardo
Palma.Esse cenário reforça a
importância de programas e
metodologias educacionais
qualificadas existentes nas
instituições de ensino
brasileiras. “Nosso país está
crescendo, mas falta mão de
obra especializada. Em
alguns cursos técnicos, temos
uma média de mais de 70%
de colocação profissional,
pois o aluno adquire, em
estágios obrigatórios ou não,
a experiência necessária para

sua contratação efetiva ao
terminar o curso. A força da
marca Senac, os
investimentos contínuos em
pessoal e infraestrutura, a
inovação e a renovação
constantes na busca pela
qualidade, trazem a
credibilidade no mercado,
fazendo com que nossos
alunos sejam muito bem
a c e i t o s ” ,
 reitera Ana.Mais
informações sobre pré-
r e q u i s i t o s ,
matrículas e valores podem
ser obtidas pelo site
www.sp.senac.br/taubate,
pelo telefone (12) 2125-
6099 ou pessoalmente na
unidade.

Senac recebe inscrições
para cursos técnicos

Continuam os trabalhos de
duplicação da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
principal ligação entre
Pindamonhangaba e a
Rodovia Presidente Dutra.
As obras tiveram início na
região próxima Via Dutra e,
em sua primeira etapa, será
concluída próxima à rotatória
do monumento ao atleta
João do Pulo.Nas
proximidades do Distrito
Industrial e seguindo até
próximo ao Colonial Hotel,

vem acontecendo a retirada
de árvores às margens da
pista atual, que ganhará
quatro metros de cada lado.
O posteamento lateral será
também retirado em seguida,
sendo deslocado para onde
será o futuro canteiro central
da via.Após conclusão total
da obra, a Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso
terá quatro pistas,  duas no
sentido centro e duas no
sentido Dutra, desde o seu
início no trevo de entrada da

cidade até onde está o
redutor de velocidade entre
os bairros Campo Alegre e
Alto do Cardoso.Lentidão
em horário de picoComo
não poderia deixar de ser, em
horários de pico, sempre por
volta das 07h30 e à tarde
entre as 17h30 e 18h30, os
usuários encontram lentidão
de tráfego. De acordo com a
Prefeitura, a área está
devidamente sinalizada, mas
exige atenção aos motoristas
para o fluxo de ?pare e siga?.

Pinda: Duplicação da
Avenida Bom Sucesso
Motoristas devem ficar

atentos


