
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba • 
redenção da serra •santa branCa• santo antonIo do pInhal  •são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  22 DE NOVEMBRO DE 2012   Nº 4/856 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

22 de Novembro de 2012 página 4A GAzetA dos Municípios
A Gazeta

dos
Municípios

        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

www.tremembeonline.com.br

Contaminação 
 em lixões da região 

é estudo da  
Unitau

O acondicionamento ina-
dequado de resíduos no 
solo e, consequentemente, 
nas plantas, é um dos pro-
blemas ambientais con-
temporâneos. No Vale do 
Paraíba, frequentemente 
observam-se casos de en-
chentes ocasionadas por 
materiais descartados in-
corretamente, resíduos 
abrigados a céu aberto e 
a contaminação do solo 
e água dos municípios.
Preocupados com esta re-
alidade, alunos do curso 
de Engenharia Ambiental 
da Unitau resolveram não 
só agregar conhecimentos 
para si, mas também au-
xiliar os governantes com 
pesquisas desenvolvidas 
em campo sobre a situa-
ção de poluição do solo, 
águas superficiais e subter-
râneas e a poluição visual 
ocasionada pelo lixo mal 
abrigado.A aluna Vanessa 
Emidio, do 4º ano de gra-
duação, realizou, com sua 
equipe, uma pesquisa em 
um antigo lixão, que na dé-
cada de 90 serviu como área 
de descarte de resíduos só-
lidos 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 pro-
cedimentos para análise 
do meio ambiente e cui-
dado com o solo.”Quando 
os alunos participam de 
uma atividade de iniciação 
científica, onde são reali-
zadas desde pesquisas a 
elaboração e apresentação 
de resumos, os alunos são 
motivados por cada des-
coberta e cada conclusão 
de seus trabalhos”, disse a 
Profa. Dra. Maria da Con-
ceição Rivoli Costa, que 
acompanhou e orientou 
os trabalhos. A iniciação 
científica extracurricular é 
onde, para ela, o aluno ad-
quire conhecimentos fora 
da sala de aula e vivencia 
os conteúdos aprendidos. 
“O aluno vai a campo, so-
fre, cai, escorrega e apren-
de”, conclui a Doutora que 
acompanhou todas as fases 
do trabalho. O também 
aluno de Engenharia Am-

biental, 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 ater-
ro e entorno há contamina-
ções.Após coletas, ambos 
os pesquisadores encami-
nharam 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 con-
taminação do solo, e espe-
cificamente em Redenção, 
há também, nas jusantes 
do aterro, índices de pro-
pagação da contaminação.  
No solo dos dois locais 
de pesquisa foram de-
tectados altos teores de 
chumbo (PB) e zinco 
(Zn).Os futuros engenhei-
ros,  Vanessa e Nilson,  
em outubro,  
apresentaram seus resu-
mos no Encontro de Ini-
ciação Científica (ENIC)  
da Unitau e concluem da 
experiência que o tema é 
atual e rende muitos outros 
trabalhos acadêmicos.

Senac recebe inscrições 
para cursos técnicos

O Senac Taubaté disponi-
biliza 280 vagas para os 
cursos técnicos no primei-
ro semestre de 2013. Serão 
oferecidos títulos nas áre-
as de nutrição e dietética, 
computação gráfica, segu-
rança do trabalho, recursos 
humanos, logística e ad-
ministração.Para oferecer 
esses cursos, a instituição 
está constantemente atu-
alizada com as necessi-
dades do mercado de tra-
balho, 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 estu-
dos num curso de gradua-
ção”, destaca a gerente Ana 
Claudia Galhardo Palma.
Esse cenário reforça a im-
portância de programas e 
metodologias educacionais 
qualificadas existentes nas 
instituições de ensino bra-
sileiras. “Nosso país está 
crescendo, mas falta mão 
de obra especializada. Em 
alguns cursos técnicos, te-
mos uma média de mais de 
70% de colocação profis-
sional, pois o aluno adqui-
re, em estágios obrigató-

rios ou não, a experiência 
necessária para sua contra-
tação 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 aceitos”, reitera Ana.
Mais informações sobre 
pré-requisitos, matrículas 
e valores podem ser obti-
das pelo site www.sp.se-
nac.br/taubate, pelo tele-
fone (12) 2125-6099 ou 
pessoalmente na unidade.

Peixoto programa entrega 
de obras para Taubaté

O prefeito de Taubaté, Ro-
berto 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 pro-
gramação definida pelo 
prefeito, encontram-se o 
novo Laboratório do Povo 
(instalado nas antigas de-
pendências da White Mar-
tins) e o SEDES 2 – Portal 
das Artes (na Praça Oito de 
Maio). Estas obras devem 
ser entregues, respectiva-
mente, 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 Associa-
ção dos Cronistas Espor-
tivos de Taubaté (ACET). 
A Uniligas foi construída 
no complexo esportivo do 
campo da CTI e deve ser 
entregue no próximo dia 
11 de dezembro. Também 
serão entregues até o fim 
deste ano o parque da Fa-
zendinha (no Parque Três 

Marias) e a revitalização 
do Parque Municipal do 
Jardim das Nações.Peixo-
to ainda vai entregar mais 
sete Academias ao Ar Li-
vre, que serão instaladas 
em diversos bairros, como 
Independência, Cidade de 
Deus e Parque do Itaim, 
entre outros.”São obras 
importantes e muito espe-
radas pela população, por-
que vão contribuir para a 
melhoria dos serviços em 
diversas áreas, como saú-
de, cultura, esportes e la-
zer”, destacou Peixoto.

Orquestra Jovem de 
Tremembé se apresenta 

no Teatro Metrópole

A Orquestra Jovem Mu-
nicipal de Tremembé, do 
Projeto Fazendo Arte da 
Secretaria de Educação, 
participa nesta quinta, dia 
22 de novembro, do Encon-
tro de Jovens Instrumentis-
tas, no Teatro Metrópole 
em Taubaté.O Encontro, 
promovido pela Escola 
Municipal de Artes Maes-
tro Fêgo Camargo, se resu-
me na reunião de talentos 
das cidades de Tremembé 
e Taubaté, com objetivo 
de realizar um “intercâm-
bio musical” entre a nova 
geração musicistas, apri-
morando seu senso crítico 
e seu conhecimento musi-
cal. O repertório que será 
apresentado ao público é 

composto pelos principais 
compositores da música 
brasileira e internacional. 
O resultado da parceria en-
tre os municípios, além de 
mostrar o potencial artísti-
co dos jovens músicos da 
região, é estimular a cria-
ção de um público aprecia-
dor de concertos, recitais, 
entre outros espetáculos 
do gênero.O Projeto Fa-
zendo Arte de Tremembé 
atende crianças e adoles-
centes com aulas gratuitas 
de música, artes visuais, 
balé e teatro. O Projeto 
conseguiu ainda, criar vá-
rios grupos musicais. No 
Encontro de Jovens Ins-
trumentistas, a Orquestra 
Jovem Municipal se apre-

sentará com seus 38 músi-
cos com faixa etária entre 
sete e 18 anos.A tradicio-
nal Escola de Artes Maes-
tro Fêgo Camargo levará 
a apresentação os grupos 
Movidos à Corda, Came-
rata Zajdenbaun, Quinte-
to da Cidade de Tauba-
té e Grupo de Metais. 
O Encontro de Jovens 
Instrumentistas acontece 
nesta quinta, 22 de no-
vembro, às 20h, no Teatro 
Metrópole, em Taubaté, 
 localizado à Rua Du-
que de Caxias, 312. 
A entrada é franca. 
 Outras informações po-
dem ser obtidas pelos te-
lefones 3625-5061 e 3672-
1806.

5º Encontro com os escritores de 
Taubaté acontece nesse sábado 

na cidade
Através da Secretaria de 
Turismo e Cultura, a Pre-
feitura de Taubaté está 
promovendo mais uma 
edição do encontro com 
os escritores da cidade.   
A iniciativa visa expor os 
trabalhos de quem atua 
nessa área, e, 
acontecerá no dia 24 

de novembro na Bi-
blioteca Municipal.  
O evento contará com a 
participação dos escri-
tores da cidade com de-
clamações de poesia, 
contação de contos, mos-
tra de pesquisas e outras 
atividades que visam a 
interação entre os auto-

res e a fortificação des-
se tipo de prática na re-
gião. A entrada é franca,  
e para mais informações o 
telefone é o (12) 3625-5121. 
A Biblioteca Municipal 
Prof. José Jerônymo de 
Souza Filho fica localizada 
no Parque Dr.  Barbosa de 
Oliveira, no Centro.

A 5ª Edição do Concurso 
de Fotografia e Vídeo, pro-
movida pela Secretaria de 
Turismo e Cultura - Setuc 
- da Prefeitura Municipal 
de Taubáté, classificou o 
jornalista Tibério Sá Lei-
tão em segundo lugar, na 
categoria Profissional, 
com a fotografia “Coração 
da Natureza”. Participaram 
do concurso fotógrafos e 
videomakers, amadores e 
profissionais, nascidos ou 
radicados nos municípios 
do Vale do Paraíba, Lito-
ral Norte e Serra da Man-
tiqueira.A exposição das 
fotografias e a exibição dos 
vídeos premiados poderão 
ser apreciados no Centro 
Cultural de Taubaté, até 
o dia 30 de novembro. A 
premiação para todos os 
classificados aconteceu 
no dia 5 de novembro e 
contou com a presença de 
autoridades e artistas da 
região.O jornalista Tibé-
rio Sá Leitão, natural de 
Natal, RN, pós-graduado 
em Educação Ambiental, 
que está temporariamen-
te radicado em Taubaté, é 
o autor do projeto e traz 
em seu histórico o prêmio 
de fotografia na Finlân-

dia, categoria Profissional 
Visitante. Ele também re-
cebeu premiações pelos 
documentários produzi-
dos: Viagem à Terra do 
Joulupukki-Finlândia, um 
estudo sobre a morada do 
sonho. Aspectos cultural 
e recreativo.Nin Hao Pe-
quim - um curtametragem, 
rodado, em tv por assinatu-
ra, que mostra um paralelo 
de comemorações popula-
res entre Pequim, na China 
e o Bairro da Liberdade em 
São Paulo.Além de Um Sí-
tio - exibido em país afri-
cano de Língua Portuguesa 
e numa mostra universitá-
ria de curta-metragem em 
Portugal. (Uma viagem 
que busca despertar o inte-
resse, vivo ou adormecido, 
pelas obras de Monteiro 
Lobato).Segundo ele, a 
fotografia permite a pes-
soa familiarizar-se com 
os próprios pensamentos 
e sentimentos de forma 
tranquila. A foto é como 
uma réplica, no sentido de 
relaxamento e realização. 
Ajuda a pessoa manter um 
ambiente saudável a par-
tir de si mesmo.” Acredito 
que talvez todos já tenham 
pelo menos ouvido a máxi-

ma em relação à fotografia: 
uma imagem vale mais do 
que mil palavras. Assim, 
acredita-se que as fotogra-
fias falam por si só. Maior 
parte das vezes, a imagem 
é como uma apresentação 
concreta do real.Normal-
mente, fazemos imagens 
mentais sobre o meio am-
biente natural ou quase 
tudo o que nos lembra. Ti-
rar fotos de boas lembran-
ças, momentos e perspec-
tivas têm benefícios para 
a saúde.A casualidade ou 
propósito de passar, morar 
ou pensar em algum lugar 
de panorâmicas naturais. 
Longe do (excesso) de agi-
tação da vida, você está a 
um passo de um bem-estar. 
A atividade de fotografar 
permite libertar os senti-
dos, reduzir o estresse e 
relaxar o corpo e a mente.
Interfere na melhoria do 
ambiente de estudo, tra-
balho e em casa. Promo-
ve satisfação e motivação 
pessoais que refletem nas 
ações de coletividade.
 A percepção de fotografia 
é muito relativa em cada 
um. Fotograficamente, co-
mento minha percepção do 
olhar. “

Taubaté: Projeto de 
Pesquisa Ambiental  
revela qualidade de 
vida pela fotografia

Parceria com a Volks tem 
por objetivo orientar pú-
blico sobre o assunto e 
esclarecer dúvidasOs De-
partamentos de Psicolo-
gia e Serviço Social da 
Unitau realizam, em par-
ceria com a Volkswagen, 
uma mesa-redonda com o 
tema Psicose e drogas.O 
evento é aberto a profes-
sores, funcionários, alu-
nos e comunidade e será 
realizado na quarta-feira, 
dia 21, às 19h30, no Anfi-
teatro do curso de Psico-
logia, no campus do Bom 
Conselho.Profissionais da 
Universidade e do Centro 
de Tratamento Bezerra de 
Menezes, de São Bernar-

do do Campo, abordarão 
conteúdos relacionados 
à dependência química.  
O Centro é referência 
no tratamento clínico 
e ambulatorial na área. 
”O tema da dependência 
é uma preocupação em 
vários setores da socieda-
de, em diferentes classes, 
é um debate que interessa 
a comunidade em geral”, 
disse o Prof. Dr. Regis de 
Toledo Souza, diretor do 
Departamento de Psicolo-
gia da Unitau.Ele destacou 
também a parceria com 
a Volks, que mantém um 
programa de conscientiza-
ção sobre a dependência, 
que tem público os fun-

cionários da indústria. “É 
o primeiro evento realiza-
do em conjunto, queremos 
manter a parceira, a produ-
ção de conhecimento pode 
refletir na busca pela supe-
ração por parte das pesso-
as”, disse o professor.
As vagas são limitadas e 
os interessados devem se 
inscrever no Departamen-
to de Psicologia ou pelo 
telefone (12) 3625-4283.
Serv içoMesa- redonda 
sobre Psicose e drogas-
Data: 21/11/12Horário: 
19h30Local: Anfiteatro do 
campus do Bom Conselho, 
na Avenida Tiradentes, 
nº 500Informações: (12) 
3625-4283

Unitau realiza evento 
para discutir  

dependência química
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá

22 de Novembro de 2012 página 3A GAzetA dos Municípios

Miscelânea

Leia e Anuncie
A Gazeta dos Municípios 

12 3672 2257
www.agazetadosmunicipios.com.br

Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

O projeto “Clássicos em 
Cena” esteve em Pinda no 
último dia 10 de novem-
bro. A cidade recebeu o 
grupo “As Choronas”, que 
utiliza instrumentos musi-
cais para contar ao público 
a história do choro. Nesta 
edição do “Clássicos em 
Cena”, foram apresenta-
das 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 pú-
blico, e todos respeitaram 
muito a questão do horá-
rio 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 Di-
reção Cultura, Maat Pro-
duções 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 aber-
tas para receber projetos 
como este”, enfatiza o pre-
feito.A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 

do Departamento de Patri-
mônio Histórico, apoia o 
projeto.O próximo evento 
acontece no dia 8 de de-
zembro, quando encerra 
a programação deste ano.  
 O “Clássicos em 
Cena” apresenta o 
grupo Black Voices,  
que resgata a for-
ma de cantar dos ne-
gros norte-americanos.  
Em suas apresentações, 
o Black Voices transmi-
te cultura e informação, 
 realizando um trabalho de 
interação com o público, 
levando-o a participar de 
uma forma alegre e des-
contraída.

Pinda recebeu  
Clássicos em Cena

23|11 – sexta-feira20h00 
- Roda de Viola (palco 
aberto)21h00 - Loro e Lu-
cas 22h00 - Brás da Viola 
e Valdir23h00 - Banda Los 
Canteros 24|11 – sábado 
14h00 - Moreno Overá & 
Cia.15h00 - Nhô Frade, 
Camilo Frade e Caio Fra-
de 16h00 - Banda Almost 
Lost 17h00 - Patrícia Gui-
marães, Daniel Tucci e Re-
nato Mendes 18h00 - Ban-
da Valenci 20h00 - FAMIG 
– Fanfarra Monsenhor Ig-
nácio Gióia21h00 - Bloco 
do Caipira e Bloco do Pé 
na Cova Concentração: 

Bar do Joca – conduzida 
pela Charanga do Quadô 
23h00 - Banda Loukomo-
tiva Kabereka00h00 - Ban-
da Estrambelhados 01h00 
- Banda Confrete 25|11 
– Domingo14h00 - Grupo 
de Vozes Elpídio dos San-
tos 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: Cor-

poração Musical de São 
Luiz de Tolosa, Fanfarra 
Monsenhor Ignácio Gióia, 
Imperial Congada Cortejo 
de Todos os Santos, Nova 
Congada do Alto do Cru-
zeiro, Coral da Cateque-
se e diversas irmandades. 
18h30 - Santa Missa19h30 
- Retreta com Corporação 
Musical São Luiz de Tolo-
sa 20h30 - Banda Lume de 
Paraitinga 21h30 - Encer-
ramento com a Banda Na 
Pegada Todos os eventos 
acontecerão no Coreto El-
pídio dos Santos, Praça Dr. 
Oswaldo Cruz.

PROGAMAÇÃO

Continuam os trabalhos 
de duplicação da avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, principal ligação 
entre Pindamonhangaba e 
a Rodovia Presidente Du-
tra. As obras tiveram início 
na região próxima Via Du-
tra e, em sua primeira eta-
pa, será concluída próxima 
à rotatória do monumen-
to ao atleta João do Pulo.
Nas proximidades do Dis-
trito Industrial e seguindo 
até próximo ao Colonial 
Hotel, vem acontecendo a 

retirada de árvores às mar-
gens da pista atual, que 
ganhará quatro metros de 
cada lado. O posteamento 
lateral será também reti-
rado 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 en-
trada da cidade até onde 

está o redutor de velocida-
de 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 usu-
ários 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

28º FESTIVAL DE  
MARCHINHAS – CARNAVAL 

2013 DIAS 18, 19 E 26 DE  
JANEIRO DE 2013

NSCRIÇÕES ABER-
TAS DE 09/11 A 
14/12 Premiações  
1º Lugar – R$ 2.500,00 

+ Troféu2º Lugar – R$ 
1.500,00 + Troféu3º 
Lugar – R$ 800,00  
+ TroféuPrêmio  

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

Uma Vila de Natal será 
inaugurada neste  

feriado
A inauguração acontecerá 
no dia 15, com a chegada 
do Papai Noel e terá um 
cenário lúdico com casas 
natalinas, bonecos anima-
trônicos entre outros atrati-
vosCampos do Jordão terá 
este ano um Natal mágico 
onde crianças e adultos po-
derão deixar sua imagina-
ção ir além com “Uma Vila 
de Natal”.A inauguração 
acontecerá no dia 15 de no-
vembro, as 18h30, na Pra-
ça Pinho Bravo, com uma 
surpresa na chegada do 
Papai Noel.A Vila oferece-
rá 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 Aventu-
ras no Rancho. Além disso 
ainda terão atividades edu-
cativas ambientais elabo-
radas pelo Instituto Pinho 
Bravo, Amantikir , Sabesp 
e Borboletário Flores que 
voam. Uma programação 
especial de eventos cul-
turais está programada 
também durante os finais 
de semana: com atrações 
musicais, teatro de ma-
rionetes, contação de his-
tórias. Esta programação 
cultural está sendo coor-
denada pela AMECampos 

– Associação dos Amigos 
de Campos do Jordão.O 
objetivo principal, além de 
gerar entretenimento é fo-
mentar 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 comer-
ciais participantes do Ro-
teiro Fidelidade – Uma 
Vila de Natal. Para adquirir 
o carimbo, basta consumir 
algum produto nos respec-
tivos estabelecimentos. Se 
for morador de Campos do 
Jordão, basta apresentar 
uma conta de luz duran-
te 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 Patro-
cínio Master da Minalba, 
Makro, Sabesp e Governo 
do Estado de São Paulo, 
Asstur e patrocínio do Es-
paço Lalix, Centro de La-
zer Tarundu, Convention 
Bureau, Central de Pou-
sadas, Pousada das Hor-
tênsias, Pousada La Tos-

cana, Pousada da Pedra, 
Amantikir, Aventura no 
Rancho, Sabor Chocolate, 
Bruno Alves Chocolatier, 
Hotel Matsubara e Borbo-
letário – Flores que Voam 
além do apoio da AME 
Campos – Associação dos 
Amigos de Campos do 
Jordão, Prefeitura Muni-
cipal da Estância de Cam-
pos do Jordão, Secretaria 
Municipal de Educação 
de Campos do Jordão, An-
dre Eisenhlor Arquitetura,  
Casa do Papai Noel – 
Campos do Jordão e Es-
trada de Ferro de Campos 
do Jordão e mídia partners 
da Contexto Publicidade,  
Vpress – Assesso-
ria de Imprensa e Co-
municação, BandVa-
le e Risco e Rabisco. 
O projeto tem a gestão da 
ACE – Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Campos do Jordão. Ser-
viço Uma Vila de Natal 
Data: de 15 de novembro 
de 2012 a 06 de janeiro de 
2013 Horário de funciona-
mento – Inauguração: das 
18h30 as 22h A partir de 16 
de novembro – de segun-
da a quinta-feira: das 10h 
as 18h e sextas, sábados e 
domingos das 10h as 21. 
 Local: Praça Pinho Bra-
vo – Bairro do Capivari – 
Campos do Jordão – SP

Artista plástico haitiano 
está em Taubaté

Charlot (Odson Charlot) 
é um artista plástico hai-
tiano de 39 anos, que está 
no Brasil fazendo uma di-
vulgação e venda do seu 
trabalho. Devido ao seu 
carisma e talento já ex-
pos seus quadros na Fran-
ça, nos Estados Unidos e 
agora no Brasil. O cami-
nho que permite que ele 
faça suas exposições é o 
da amizade conquistada. 
No ano de 2010 Jean Oli-
veira, 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 ar-
tistas.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 di-
nheiro resultante da venda 
foi depositado na conta de 
Charlot e foi providencial 
nos difíceis tempos pós-
terremoto.Charlot é tam-

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

Tremembé: Carmelo 
 celebra nova fase da 
canonização de Madre 

Carminha
No último sábado, dia 10 
de novembro, o Carmelo 
da Santa Face e Pio XII de 
Tremembé celebrou o fim 
da etapa diocesana do pro-
cesso 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 religio-
sas, a fase diocesana da ca-
nonização foi oficialmente 
encerrada. O processo ago-
ra 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 mi-
lagres.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 mila-
gres e graças, como cura 

de doenças e realizações 
profissionais. No dia 24 de 
junho deste ano, foi inau-
gurado o Memorial Madre 
Carminha, espaço dedica-
do à Madre e que faz parte 
dos procedimentos obriga-
tórios dentro do processo 
de canonização da irmã.O 
Carmelo agora reunirá do-
cumentos e evidências de 
milagres e graças alcan-
çadas por intercessão da 
religiosa. A última parte do 
processo de canonização, 
que começou em feverei-
ro de 2010, pode levar até 
seis anos para ser concluí-
do.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 Car-
mem já mostrava sua vo-
cação para a religiosidade. 
Ainda criança desaparecia 
de casa e quando a encon-
travam, na Matriz Velha, 
de joelhos, no altar do Sa-
grado Coração de Jesus, 
ela respondia: – “Estou 

na ‘mixa’ do ‘Colação’ de 
Jesus!”.A lembrança de 
sua profunda vida religio-
sa 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 to-
mou grandes propor-
ções 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 cano-
nização é a exumação do 
corpo de Madre Carminha. 
 O procedimento já 
foi feito em 1972, 
 por conta de uma possí-
vel mudança do Carme-
lo para outra cidade. Ao 
abrirem o túmulo da irmã, 
as freiras se surpreende-
ram com o que viram. O 
corpo de Madre Carmi-
nha estava conservado.  
Um laudo da Universidade 
de São Paulo (USP) ates-
tou mumificação natural.


