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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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Entre os dias 01 e 02 de

dezembro, a colônia

japonesa em Campos do

Jordão promove mais uma

edição da tradicional Festa

das Hortênsias.Chegando a

12ª edição, a festividade terá

apresentações de músicas,

danças e festas típicas, além

de gastronomia japonesas,

artesanatos, malharias e

outras atrações. Buscando

oferecer às novas gerações,

descendentes e visitantes um

pouco da cultura nipônica,

bem como arrecadar fundos

para manter o Recanto de

Repouso Sakura Home, que

atende, atualmente 38 

pessoas entre  japoneses e

descendentes que necessitam

de um cuidado específico.A

Festa das Hortênsias teve sua

primeira edição em 2001, em

comemoração a floração de

outra típica planta oriental, a

hortênsia, é uma ação da

Beneficência Nipo-Brasileira

de São Paulo “Recanto de

Repouso Sakura Home” e

do Clube Cultural e

Recreativo Cereja, com

apoio da Prefeitura de

Campos do Jordão.A 12ª

Festa das Hortênsias

acontece das 9h às 17h, com

entrada franca. Informações

sobre o evento pelo telefone

(12) 3662-2911O Parque

Cerejeira Sakura Home fica

na Rua Tassaburo

Yamagushi, 2173 – Vila

Albertina.Sobre a

Hortênsia (Hydrangea

macrophylla): é uma planta

originária Ásia (Japão e

China); no Brasil chegou a

ser difundido a pedido da

família real no início do

século XIX e, hoje podemos

encontrá-la nas diversas

cores, um total de 40 tipos

que vão desde azul, até rosas,

chegando a tons de branco,

lilás e violetas.O período de

florada dessa planta é entre

a primavera e verão, nas

regiões onde a presença das

chuvas é abundante, com as

estações do ano bem

definidas e com as

temperaturas bem amenas. A

tonalidade dessa planta se dá

pelo ph do solo, quanto mais

ácido maior a incidência de

flores azuis e quanto mais

alcalino maior a presença de

flores rosas.

O nome Hortênsia foi à

planta em homenagem a uma

dama francesa do século

X V I I I ,

 Hortense Lepante, que era

mulher de um amigo do

naturalista Philibert

Commerson, responsável

pela introdução desta planta

na Europa.

Campos do Jordão: 12ª
Festa das Hortênsias
acontece neste fim de

semana

Em 2012, presenciamos um
perigoso solavanco em
nossas indústrias. A FIESP
imediatamente colocou seu
bloco na rua e exigiu que o
governo brasileiro
providenciasse medidas de
impacto e que permitissem
mais facilidades às empresas
nacionais. O governo Dilma,
demorou, mas enfim,
agiu.Mas por que fomos tão
abalados?É claro que temos
uma enormidade de fatores
externos e internos, mas optei
por um olhar à chamada
guerra cambial entre as duas
maiores potências mundiais:
China e EUA. Os chineses
utilizam a lógica do câmbio
fixo e desvalorizam o Yuan
propositadamente para que,
assim, seus produtos sejam
vendidos a um preço que
desmonta qualquer
competitividade. Note que o
Brasil já recorreu à OMC (
Organização Mundial do
Comércio ) em 18 ocasiões,
somente em 2012. O Brasil
não aceita essa lógica!
(mesmo sendo a China nosso
maior parceiro comercial
).Considerando que, os

efeitos da crise de 2008
ainda são sentidos, em larga
escala, na economia dos
EUA, e que o desemprego
quase impediu a reeleição de
Obama; os norte americanos
sugeriram, que os chineses
flutuassem seu câmbio, como
ocorre na maioria das
nações. Nada feito. Os
chineses têm uma política
externa independente e pelo
que tudo indica continuaram
mantendo sua moeda
desvalorizada.A reação da “
América “ foi desvalorizar o
dólar, produzindo um
verdadeiro tsunami
financeiro. Injetou mais de 1
trilhão de dólares na
economia, o que evidencia
uma clara desvalorização.
Essa providência barateia os
produtos e tenta fortalecer a
exportação e recuperar o
emprego. É fácil observar
esse fenômeno, quando
notamos a grande procura de
brasileiros por viagens aos
EUA e obviamente pelo
grande consumo que se
prática nessas mesmas
viagens. Museus não! Outlet
, sim !.Diante de tal

constatação coube ao
governo brasileiro procurar
se proteger e “ agir em
legítima defesa”, como
afirmou Dilma em recente
pronunciamento nas Nações
Unidas. As medidas:
desoneração da folha de
pagamento, reduzindo a
cobrança de INSS; créditos
do BNDES; aumento do
IOF; redução do IPI de
alguns artigos nacionais e
aumento para importados;
alterações nas tarifas de luz,
enfim, um programa que foi
lançado com o nome de
Brasil Maior.Em economia o
tempo de reações e melhoras
é um pouco mais longo, mas
analistas da própria FIESP já
se mostraram confiantes para
os números de 2013. Cabe-
nos continuar atento a essa
guerra e quem sabe ajudar na
geração de emprego
adquirindo artigos nacionais,
de qualidade, é claro.
Sabemos que ainda há muito
a ser efeito em nossa
infraestrutura e política fiscal,
mas otimismo é sempre um
grande parceiro no olhar para
o futuro.

Guerra Cambial e o
Tsunami Financeiro

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.

Miscelânea

Termina sexta-feira, dia 30,
o prazo para que sejam
realizadas as inscrições para
o Vestibular 2013 da Unitau,
que acontece no dia 9 de
dezembro.São oferecidas
pela Universidade 4.500
vagas para 47 cursos, das
áreas de Arquitetura,
Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias e Meio Ambiente,
Comunicação e Informação,
Ciências Sociais e Humanas,
Administração e Negócios,
Engenharia e Produção,
Ciências Exatas e

Licenciatura (formação de
professores).Para receber o
público no dia nove, a Unitau
já prepara um esquema
especial, com a seleção dos
prédios que sediarão as
provas, de pessoal para atuar
no Vestibular e na finalização
dos testes que serão
aplicados. “Estamos
preparando toda a
infraestrutura necessária,
como prédios e equipes”,
disse a Pró-reitora Estudantil,
P r o f . ª
Dr.ª Nara Lúcia Perondi

Fortes.Os alunos
interessados podem realizar
as inscrições por meio do site
da Universidade
(www.unitau.br). É
necessário imprimir o boleto
bancário e efetuar o
pagamento da taxa de
inscrição (R$ 70). No
endereço eletrônico estão
disponíveis também
informações sobre o
V e s t i b u l a r ,
 o Manual do Candidato,
provas e gabaritos de anos
anteriores.

Inscrições para o
Vestibular da Unitau
terminam sexta-feira

A Universidade de Taubaté
deverá propor novo acordo
para pagamento da dívida
com o IPMT (Instituto de
Previdência do Município de
Taubaté), conforme afirmou o
reitor José Rui Camargo,
durante reunião promovida
pela Câmara Municipal
segunda-feira, 26. A proposta
deverá ser apresentada pela
Unitau ao instituto esta
semana.O encontro para
esclarecimentos sobre a
dívida, que contou também
com a participação de
representantes da Prefeitura,
foi solicitado por requerimento
de Rodrigo Luis Silva “Digão”
(PSDB), aprovado na sessão
de 14 de novembro.Em
setembro de 2011, a Câmara
aprovou permissão do
parcelamento de R$
16.934.826,68 de dívida entre
a Unitau e o IPMT em 60
parcelas, por meio de lei que
dispõe também da cobertura
do déficit previsto na Lei nº
3.372/2000 - que autoriza
repasse ao IPMT, com
objetivo de cobrir diferenças
dos encargos de
aposentadorias e pensões. Em
outubro, outro projeto
suspendeu repasse ao IPMT
previstos na Lei nº 3.372, de
2000 até julho de 2013.Digão

considerou importante a
iniciativa de reunir os
envolvidos, o que gerou a
possibilidade de novo acordo.
“Vamos acompanhar os
próximos passos. Queremos
que seja cumprido, e acredito
que será concreto”, afirmou
o vereador, que aguarda
certidão negativa de débito da
Prefeitura com o IPMT, outro
assunto tratado na reunião.
“Segundo o IPMT, a
Prefeitura não tem pendência.
Aguardamos a
d o c u m e n t a ç ã o . ” C a r l o s
Peixoto (PMDB) lembrou
denúncia protocolada pelo
IPMT sobre o não pagamento
da dívida, que poderá gerar a
abertura de uma CEI
(Comissão Especial de
Inquérito) para apuração.
Defendeu a celebração de
acordo para resolver o
problema.O reitor lamentou
que as negociações iniciadas
em 2011 para o pagamento da
dívida não tenham se
concretizado, frisando que o
projeto aprovado pela Câmara
autorizava o parcelamento,
mas o acordo não foi firmado
na prática. Ele citou que a
Prefeitura seria responsável
pelo pagamento de metade
das parcelas do acordo, por
meio de convênio.De acordo

com José Rui, “devido às
dificuldades nas negociações
e visando resolver
definitivamente a questão, a
Unitau entrou com uma Ação
Declaratória de
Inexigibilidade de Débitos em
razão de
inconstitucionalidades.” O
reitor relatou que a Unitau
possui um fundo de reserva
destinado ao pagamento dos
encargos dos inativos e do
Fundo Municipal, no valor de
R$ 5,356 milhões.Secretário
de Desenvolvimento e
Inovação, Anthero Mendes
Pereira Junior esclareceu que
a dívida não é
responsabilidade da
Prefeitura, mas frisou a
disponibilidade do Executivo
em auxiliar para resolver o
problema entre o IPMT e a
Unitau. Ele afirmou que a
dívida prejudica a
administração municipal, que
fica impossibilitada, por
exemplo, de firmar convênios
nas esferas estadual e
federal.O presidente do
IPMT, Sérgio Luiz do
Nascimento, depois de afirmar
a dívida da Unitau, que gerou
a denúncia protocolada na
Câmara, disse que vai
aguardar a nova proposta da

autarquia de ensino.

Em reunião na Câmara, Unitau
decide propor novo acordo ao

IPMT
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Pelo quarto ano consecutivo
a Fazenda Bela Vista entra no
clima natalino e se transforma
na Casa de Noel. Com muito
requinte, um time de
decoradores e arquitetos irão
transformar os ambientes da
fazenda em verdadeiras
obras de arte, sem deixar de
lado o espírito natalino.
Como já é tradição, a Casa
de Noel irá expor produtos
de comerciantes de todo o
Vale do Paraíba. Durante os
dois dias de festa, os
convidados poderão conferir
as novidades e adquiri-las na
hora.Outra novidade para
edição 2012 é na área

gastronômica. Uma
degustação de vinho
preparada especialmente
para o evento dará um toque
especial a Casa de Noel.A
Casa de Noel foi idealizada
pelas amigas Andrea
Gonçalves e Judith Fernandes
com objetivo arrecadar
fundos para instituições de
todo o Vale do Paraíba. Em
2012, as entidades que serão
beneficiadas são a Casa
Recomeço, a Casa Gesto e
a Comunidade da Igreja
Santana. Na última edição, o
evento arrecadou R$ 25 mil,
que foram destinados à Casa
Recomeço. Vale ressaltar que

a verba destinada é voltada
exclusivamente para manter
as instituições e seus
assistidos durante o ano. Esse
acompanhamento é feito de
perto pelas idealizadoras da
Casa de Noel junto às
assistentes sociais.A Fazenda
Bela Vista está localizada às
margens da Via Dutra, com
entrada no kilômetro 94,
sentido Rio de Janeiro. Mais
informações pelo telefone
(12) 3643-1509. Serviço:
Evento Casa de Noel Dias
28 e 29 de novembro.
Fazenda Bela Vista, Via
Dutra – km 94,
Pindamonhangaba.

Casa de Noel promove
mais uma edição na
Fazenda Bela Vista

A Gerência Executiva do
INSS em Taubaté, por meio
da equipe regional do
Programa de Educação
Previdenciária (PEP), abre
inscrições para o
preenchimento de 80 vagas
para o curso Disseminadores
Externos de Informações
P r e v i d e n c i á r i a s .
O objetivo do curso é
capacitar representantes de
entidades civis organizadas
da região de Taubaté para
atuarem como

disseminadores de
informações previdenciárias.
Podem se inscrever agentes
públicos, assistentes sociais
de entidades filantrópicas,
representantes de igrejas,
sindicatos, cooperativas e
a s s o c i a ç õ e s ,
entre outros.As inscrições
devem ser realizadas até 4 de
dezembro pelo telefone (12)
3411-4206 ou por meio de
ofício do representante da
entidade, endereçado ao
gerente executivo do INSS

em Taubaté, Rua Dona
Chiquinha de Mattos, 370,
CEP 12.020-010, ou ainda
na Agência da Previdência
Social em Lorena,
 indicando o nome dos
p a r t i c i p a n t e s .
O curso ocorrerá nos dias 6
e 7 de dezembro, das 8h às
18h, no auditório do
Departamento de Serviço
Social da Universidade de
T a u b a t é ,
 situado na Rua Visconde do
Rio Branco, 22, Centro.

INSS em Taubaté abre
inscrições para curso de

disseminadores

Realizada pela AstraZeneca,
a Campanha Encontro com
a Autoestima já passou por
diversas cidades do país e
chega hoje a Taubaté. A
iniciativa leva às pacientes a
mensagem de que a
autoestima é a melhor
escolha contra o câncer de
mama, o mais incidente entre
as mulheres, segundo o
Instituto Nacional do
Câncer.No dia 27 de
novembro, a AstraZeneca
leva a Campanha Encontro
com a Autoestima ao Hospital
Regional do Vale do Paraíba,
em Taubaté. Com o objetivo
de levar informações sobre a
doença para mulheres que
enfrentam o câncer de mama,
a ação, que acontece desde
2009, já passou por diversas
cidades brasileiras. Até o
momento 69 instituições já
receberam o projeto, com a
participação de
aproximadamente 2.400
pacientes e cuidadores.
Somente no ano passado
foram realizadas 20 ações,
com a participação de 854
pacientes.A cada encontro,
as pacientes assistem à

palestra de uma ex-paciente,
momento em que tem a
oportunidade de trocar
experiências e tirar dúvidas.
A programação conta ainda
com um desfile de moda, em
que as mulheres são
incentivadas a usar
acessórios e posar para um
fotógrafo profissional. “O
tratamento do câncer mexe
com a autoestima das
mulheres. Algumas precisam
passar por cirurgia ou
perdem os cabelos. Quando
se olham no espelho, muitas
vezes essas pacientes se
sentem abaladas
emocionalmente e precisam
reaprender a gostar de si
mesmas. A produção
fotográfica, os acessórios,
aprender a usar os lenços e a
troca de experiências ajudam
a mudar esse olhar e mostram
para as mulheres que elas
continuam bonitas e,
sobretudo, fortes”, afirma
Luciene Dressano,
responsável pela
palestra.Durante o encontro,
as participantes recebem
informações em um material
exclusivo, voltado para as

próprias pacientes, que
aborda informações sobre a
doença, tratamentos
disponíveis, dicas para uma
melhor qualidade de vida,
autoestima e sexualidade,
além de conselhos sobre
como lidar com a doença. O
projeto conta ainda com uma
novidade: um lenço de seda
acompanhado de um guia de
estilos, onde as pacientes
podem aprender diferentes
maneiras de
amarrações.”Nosso foco é
trabalhar a humanização, o
resgate e manutenção da
autoestima, que muitas vezes
é difícil de ser reestabelecido.
Acreditamos que com isso,
as mulheres ganham mais
confiança para superar as
dificuldades. E a melhor
maneira que vimos para
conseguir isso foi propiciar às
pacientes um espaço
confortável para compartilhar
seus sentimentos e
transformar a situação em
que vivem, a fim de realmente
fazer a diferença na vida
dessas pessoas,” diz Simone
Rocha, Gerente de Grupo
Oncologia da AstraZeneca.

Pacientes com câncer de
mama do HR participam de
campanha que incentiva a

autoestima

A Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA) da
Prefeitura de Taubaté está
realizando um programa de
doação de mudas de
árvores, para promover a
ampliação da arborização do
município.A secretaria quer
aproveitar esta época do
ano, com a primavera, para
estimular ambientalistas,
agricultores, moradores e

associações de bairros, entre
outros, a plantarem árvores
em suas
propriedades.Segundo o
diretor de Meio Ambiente,
Ralph Nunes Ferreira Leite,
uma das metas é que
agricultores plantem mudas
em locais como margens de
córrego e outras áreas de
preservação.A SEMA possui
30 espécies de mudas, ideais

tanto para a atração de
pássaros quanto de insetos,
fator que contribui
significativamente para a
melhoria da qualidade do
meio ambiente.Os
interessados devem entrar
em contato com a SEMA,
pelo telefone 3624-4195, ou
com o Parque Municipal do
Vale do Itaim, pelo telefone
3633-5008.

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté
realiza programa de
doação de mudas de

árvores

Aconteceu no último
sábado, 24, retiro no Centro
de Pastoral Santa Teresinha
(foto), com 80 crianças que
fizeram no domingo, 25, a
sua Primeira Comunhão
(Primeira Eucaristia).O
coordenador geral da
Catequese, George
Khuriyeh, informou que
foram 157 crianças e 20

adultos fazendo a Primeira
Comunhão, 5 Batizados em
adultos e 125 Crismas entre
jovens e adultos.
O Centro de Pastoral Santa
Teresinha vem apresentando
média desses números há
mais de 6 anos, o que indica
um avanço positivo, ver os
jovens de hoje buscar a
proximidade com

Deus.Neste mês de
novembro as celebrações
aconteceram no Santuário de
Santa Teresinha, nas datas:
dia 04, Primeira Comunhão
dos Adultos, dia 10,
Crisma, dia 17 Primeira
Comunhão de 77 crianças e,
dia 25,
Primeira Comunhão de 80
crianças.

Avança o número de
jovens e adultos que
buscam sacramentos

Taubaté fechou o mês de
outubro deste ano mantendo
a liderança na geração de
empregos com carteira
assinada na região. De
acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), de janeiro
a outubro deste ano, Taubaté
acumulou um saldo positivo
de 2.671 postos de
trabalho.Os dados foram
divulgados na última sexta-
feira, 23 de novembro, e

confirmaram a liderança que
o município manteve ao longo
de todo este ano.De acordo
com o Caged, no acumulado
dos últimos 12 meses,
Taubaté gerou 2.350 postos
de trabalho com carteira
assinada. Especificamente no
mês de outubro, o saldo foi
de 70 postos.Na avaliação
do prefeito Roberto Peixoto,
a expectativa é que a cidade
feche 2012 mantendo essa
liderança. Segundo Peixoto,
um dos motivos dessa
perspectiva é a inauguração

do Via Vale Garden
Shopping, marcada para o
início de dezembro próximo.
O empreendimento deve
gerar cerca de três mil
empregos diretos e mais seis
mil indiretos.”Nosso
programa de
desenvolvimento econômico
está consolidado,
proporcionando o
crescimento da cidade, com
o consequente aumento de
emprego e renda para a
população”, destacou
Peixoto.

Taubaté acumula 2.671
postos de trabalho em

2012
A Irmandade de Misericórdia de
Taubaté inicia, hoje, terça-feira,
dia 27, a segunda exposição de
bordados da turma da Melhor
Idade.A abertura, prevista para
as 14h, será marcada por um
delicioso chá da tarde oferecido
às alunas do curso e também aos
visitantes deste primeiro dia de
evento. As peças produzidas pela
turma da professora Márcia
Alves Tonin, coordenadora do

curso de bordado da
Irmandade de Taubaté, inclui
trabalhos em ponto cruz,
xadrez, retalhos, entre
outros.O evento é aberto ao
público e acontece das 8h às
12h e das 14h às 18h, com
entrada gratuita. O provedor
José Roberto dos Santos
convida a todos para essa
grande exposição que vai até
o dia 04 de dezembro. “Além

de prestigiar os trabalhos das
alunas de bordado, os
visitantes terão a oportunidade
de conhecer de perto as
atividades oferecidas pela
entidade”, afirma o provedor.
A Irmandade de Misericórdia
de Taubaté fica à Rua
Portugal, 169, Jardim das
Nações. Mais informações

pelo telefone (12) 3632 4423.

Exposição de bordados
começa hoje na

Irmandade de Taubaté

A partir do dia 1º de
d e z e m b r o ,
o City Tour Histórico será
uma das atrações de fim
de ano de
Pindamonhangaba. Neste
dia, o trenzinho realizará
a chegada do Papai Noel,
às 20 horas, na praça
Monsenhor Marcondes, e
no dia 2, no mesmo
horário, em Moreira
C é s a r .
A atração é uma iniciativa
da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por

meio do Departamento de
Turismo. A programação é
gratuita e a Prefeitura
convida a todos os
moradores para
participarem do evento.O
trenzinho visitará os
principais prédios
históricos do centro da
c i d a d e .
No ano passado, mais de
7 mil pessoas
aproveitaram esta
oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre
P i n d a .

Neste ano, devido ao
sucesso da atração, o
ponto de saída do
trenzinho será a praça do
C r u z e i r o ,
 levando mais conforto às
pessoas, contando com
mais espaço para as filas.
Sempre a partir das 18
h o r a s ,
 a programação seguirá
até o dia 22 de dezembro. 
Nos dias da chegada do
Papai Noel os passeios
começarão mais tarde.  

City Tour é atração
 no fim de ano em
Pindamonhangaba

A Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, através dos recursos
do DADE - Departamento de
Apoio e Desenvolvimento das
Estâncias, idealizou totens de
divisas para o município.Os
17 totens que foram instalados

nos bairros tem a finalidade de
demarcar e informar sobre as
divisas Sambentistas com os
demais municípios e o Estado
de Minas Gerais, com os quais
faz limites.A estrutura de
madeira com o suporte em

pedra foi idealizada pela
Arquiteta Cláudia Mattos em
conjunto com a Secretaria
Municipal de Turismo,
buscando resgatar
características da arquitetura
da região.

São Bento do Sapucaí
recebe 17 totens nas
divisas municipais

No próximo encontro dos

amantes da gastronomia de

Campos do Jordão, a

Cozinha de Bistrô, acontece

no próximo dia 05/12,

quarta-feira, no Restaurante

Só Queijo, a partir das 20h

30.Para essa noite, o

Restaurante preparou um

cardápio que terá como

Torre mediterrânea  com

Tapenade (legumes

grelhados com molho a base

de azeitonas, tomates secos,

alcaparras e parmesão).Os

convidados poderão escolher

entre 2 opções de pratos

principais: Truta Nativa (Filé

de truta assado e recheado

com pinhões, servido com

couve crispy e abóbora

grelhadas com cogumelos) ou

Filé de Cogumelos

(Medalhão grelhado com

molho cremoso de shiitake e

shimeji, acompanhado de

batatas coradas)E fechando

a noite, para sobremesa será

servida Espuma cítrica de

maracujá (Espuma de

maracujá com calda de aceto

b a l s â m i c o ) .

Os convites podem ser

adquiridos na Asstur, pelo

valor de R$ 45,00, incluso

água e  refrigerante.A

Cozinha de Bistrô é uma

realização da Associação

com apoio da Associação

Brasileira da Indústria de

Hotéis  do Estado de São

Paulo dos

portaisCamposdoJordao.com.br

e PortaldeCampos.com.br,

outras informações e reservas

pelo telefone (12) 3664-1532

ou pelo e-mail

asstur@terra.com.br.Só

Queijo fica na Av.

Macedo Soares, 642 – Vila

Capivari

Campos do Jordão:Dezembro
terá Cozinha de Bistrô

Leia e Anuncie
Contato:        3672 22-57

www.agazetadosmunicipios.com


