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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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A exposição “O Egito ao
longo do Nilo”, da fotógrafa
holandesa Marianne
Lemmen, continua aberta no
Centro Cultural Municipal
(Praça Coronel Vitoriano, 1,
próximo ao Convento de
Santa Clara) até o próximo
dia 31 de outubro. Com
entrada franca, a mostra
reúne cerca de 150
fotografias coloridas que
retratam detalhes dos
monumentos mais famosos
do Egito, bem como
flagrantes da vida e dos
costumes do povo egípcio. A
visitação tem sido elevada,
especialmente por grupos de
estudantes e pessoas
interessadas em História,
Arqueologia e Artes, além
dos mistérios da antiga
Civilização que marcou a
Humanidade durante
milênios.Segundo o curador
da exposição, jornalista
Antonio Barbosa Filho
(colaborador do DT), “a
idéia foi levar o visitante a
uma viagem ao longo do rio
Nilo, desde o imenso lago da
represa de Assuã, ao Sul; até
sua foz, em Alexandria. No
percurso, passamos pelos
mais belos templos e tumbas,
pelo Vale dos Reis, Luxor,
Karnac, e o Cairo, com suas

mesquitas, igrejas coptas
(cristãs), mercados e o
tráfego sempre
congestionado. As pirâmides
de Gizé e a Esfinge estão
mostradas em ângulos não
muito habituais. Ao final, o
visitante terá tido uma visão
completa do Egito e dos
hábitos de seu povo, como
os diferentes estilos de
residências às margens do rio
e suas práticas agrícolas.
Também incluímos alguns
objetos, para ambientar
melhor o visitante”.Marianne
Lemmen já fez três
exposições em Taubaté,
sempre no Centro Cultural.
As duas primeiras trataram
de Cuba e da Holanda,
sendo que esta última fez
parte do calendário oficial do
Ano da Holanda no Brasil,
comemorado em 2011 com
uma série de eventos,
incluindo uma partida de
futebol entre Brasil e
Holanda, em Brasília).O Egito
atrai a atenção em todo o
mundo pelos mistérios que
envolvem aquela grande
Civilização, onde surgiram
conhecimentos até hoje
estudados por especialistas.
As fotos de Marianne
mostram, por exemplo,
pinturas em templos que

trabalhando nos campos, são
um retrato fiel de como se
desenvolve a vida humana
naquela estreita faixa de terra
que acompanha o rio mais
longo do mundo. Marianne
Lemmen esteve no país por
duas vezes, em 2005 e 2008,
produzindo milhares de fotos
das quais foi feita esta
seleção.Pela primeira vez, as
fotos estão à venda, por
preços simbólicos, com toda
a renda doada à Casa São
Francisco de Idosos de
Taubaté. Um livro na entrada
da mostra contém miniaturas
das fotos, onde o
interessados pode
encomendá-las registrando
seu nome,
 e-mail ou telefone. No final
da exposição, a organização
entrará em contato com cada
pessoa para definir a entrega
e pagamento, que será feito
diretamente à instituição
b e n e f i c e n t e ,
hoje presidida pelo coronel
da reserva Lamarque
Monteiro.

Taubaté:
Exposição sobre

o egito encerra-se no dia
31

resistem à inundações e
tempestades de areia há
quase cinco mil anos. As
cenas ao longo do rio, com
pescadores, mulheres
lavando roupas e tapetes nas
margens, e pessoas

Curiosidades

No dia 20 de fevereiro de 2002, vivemos um momento matemático que acontece
dez vezes em cada mil anos. Trata-se de um dia capicua, uma data que pode ser lida
indiferentemente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda
(20.02.2002). Essa capicua, entretanto, foi especial, pois, além de ser a primeira
do milênio, pode ser multiplicada pelos relógios digitais às 20h02, mostrando
“20.02 20/02/2002”. Um fenômeno como esse aconteceu apenas duas vezes
anteriormente, às 10h01 de 10/01/1001 e às 11h11 de 11.11.1111, mas é claro que
nessa época não se pode observar a sequência numérica em mostradores digitais.
Grandes capicuas como essas só serão vistas mais uma vez na história da
humanidade, às 21.12 de 21/12/2112. Após essa data, será impossível reproduzi-
las, já que só existem 12 meses. Muitas pessoas acreditam que essas sequências
numéricas simétricas são na verdade um sinal de boa sorte.

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo provavelmente
criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por
“futhark”, palavra formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto
(alpha + beta), espalhou-se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de
quatro mil anos. Lá, foi adotado por diversas culturas, incluindo os vikings, e sofreu
modificações de acordo com a necessidade de se adicionar novos significados. O
alfabeto original possuía 24 signos e nunca foi usado como língua falada. Sua escrita
pode ser feita em ambos os sentidos e não possui letras maiúsculas. O valor místico
das runas é tão antigo quanto sua existência, pois desde sua origem são usadas
como símbolos mágicos por adivinhadores do futuro. No passado, cada signo
possuía uma relação direta com determinado deus.

Mensagens

Nenhum empreendimento é mais apto a ser bem sucedido que aquele que é escondido
do inimigo até que esteja maduro para ser executado.

Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.

Nunca um desejo lhe é dado sem que também lhe seja dado o poder de realizá-lo.
Entretanto, você pode ter que se esforçar por eles.

O primeiro passo indispensável para conseguir as coisas que você quer da vida é
este: Decida o que você quer.

Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vemos quando afastamos os olhos
do alvo.

A mudança é criada por aqueles cujas imaginações são maiores que as suas
circunstâncias;

Para mim metas são o meu mapa para a vida que eu quero. Elas têm me ajudado a
realizar coisas que uma vez pensei que eram impossíveis.

Para onde você vai é mais importante do que quão rápido você está indo. Ao invés
de sempre focar no que é urgente, aprenda a focar no que é realmente importante.

Primeiro dia a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem a fazer.

O que você ganha, ao atingir seu objetivo, não é tão importante quanto o que você
se torna ao atingir seu objetivo.

Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um
dos planos.
Pensamentos

O que vemos depende principalmente do que queremos.

Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.

Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

Todo mundo é capaz de cominar uma dor, exceto quem a sente.

Há razões para duvidar e uma só para crer.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.

O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Lembre-se sempre: cada dia nasce de um novo amanhecer.

Miscelânea

Um dos eventos que fazem
parte da comemoração do
aniversário da cidade, a Prova
Pedestre Cidade de
Tremembé está com
inscrições abertas. A corrida
acontece no dia 25 de
novembro às 9h.Em 2012,
serão apenas 500 vagas
disponíveis. Os interessados
em realizar a inscrição devem
entrar no site oficial
da Prefeitura de Tremembé e
fazer o cadastro até o dia 15
de novembro ou
pessoalmente no Ginásio
Municipal de Esportes,
localizado na Rua Antenor
Vargas, 398 - Jardim dos
Eucaliptos.A Prova Pedestre
Cidade de Tremembé
acontece em um percurso de
8km que abrange ruas e
avenidas em asfalto e
calçamento de pedras pela
cidade. A largada acontecerá
em frente à antiga Estação

Ferroviária Dr. Paulo de
Frontin, na Praça Geraldo
Costa.No dia do evento, os
inscritos devem levar 1 kg de
alimento não perecível. Os
números de inscrição serão
entregues no dia 24 de
novembro, das 9h às 17h, no
Ginásio de Esportes e no dia
25, no local do evento, das
7h30 às 8h40.Menores de 18
anos só poderão participar
mediante autorização dos pais,
técnicos ou responsáveis. Não
será permitida a participação
de adolescentes menores de
14 anos, nascidos em 1996 ou
depois, devido ao esforço
físico exigido pelo
percurso.Para o Secretário de
Turismo, Cultura e Esportes,
Arlindo Augusto Tosti, o
evento é um dos mais
tradicionais da cidade e faz
uma bela homenagem ao
aniversário da Estância
Turística. “A prova é uma

tradição no município e uma
bela homenagem para
Tremembé. Um grande
número de pessoas acaba
celebrando esta data tão
importante conosco. Por isso,
existe uma dedicação especial
da Prefeitura para a
realização dessa corrida, para
que a cada ano ela ganhe mais
destaque na região”,
ressalta.Esse ano será a 18ª
edição da Prova Pedestre, a
prova já faz parte dos
principais eventos da cidade
e acontece sempre no mês de
novembro, trazendo
corredores de diversas
cidades da região. Ao longo
dos anos, o percurso, o método
das premiações que antes era
apenas para os três primeiros
colocados de cada categoria
 entre vários outros aspectos
da corrida foram modificados,
mas a sua tradição e a sua
essência foram mantidas.

Prova Pedestre Cidade
de Tremembé está com

inscrições abertas

Tem início em Ubatuba neste
sábado, 27, a XXIV Feira das
Nações. O evento é uma
realização do Rotary Club de
Ubatuba, com apoio da
Prefeitura de Ubatuba e será
realizado até o dia 4 de
novembro. A Feira das
Nações é um evento

gastronômico beneficente,
onde várias entidades
assistenciais de Ubatuba
apresentam as comidas típicas
de diversos países. Serão sete
tendas correspondendo aos
países: Espanha (Lions Club),
Alemanha (Rotary Club),
Itália (Paróquia), China

(Apae), Brasil ( Santa Casa),
Portugal (Lar Vicentino) e
Japão (Anibra). Durante os
dois finais de semana a feira
será aberta para almoço. O
evento será realizado na
Praça de Eventos, na Avenida
Iperoig, sempre a partir das
19h.

Feira das Nações em Ubatuba
teve inicio dia 27
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Cálculo do quociente
eleitoral define votos e
Taubaté contabiliza 8% de
brancos e nulos Por Iracema
Fernandes Aluna do 1º ano
de Jornalismo da Unitau
Muito se fala sobre votos
brancos e nulos. Mas, pouco
se sabe sobre a diferença
entre eles. Ou, melhor
dizendo, sequer se sabe sobre
eles. Durante a época de
eleições, correm boatos de
que se metade mais um dos
votos de uma eleição forem
nulos, a eleição é nula.
Mito.Deve-se respeitar a
posição de quem prefere não
optar. Se for a escolha do
eleitor, que seja consciente,
pois não se classificam como
posição na luta social e
política. Trata-se apenas de
uma forma de se abster da
responsabilidade de escolher
um governante.Outro fator já
esclarecido, mas ainda não
compreendido, é que estes
votos não são computados
para o candidato ou partido
que está em vantagem. No
Brasil, o voto em branco era
considerado, pelo Código
Eleitoral de 1932, como
incluído no calculo do
quociente eleitoral.
Mas, de acordo com a lei Nº
9.504, de 30 de Setembro
de 1997, o voto em branco
é apenas registrado para fins
estatísticos.Na realização do
cálculo do quociente eleitoral
para distribuição de cadeiras

pelo sistema de
representação proporcional,
a primeira coisa que se faz é
considerar os votos válidos,
deduzindo do total de votos
o comparecimento de
brancos e nulos. O que
mostra claramente que os
votos que não representam
um candidato ou partido são
descartados, de acordo com
o site do Tribunal Regional
Eleitoral.Vota-se nulo
quando o eleitor digita e
confirma um número que não
corresponde a nenhum
candidato ou partido político
oficialmente registrados.
Esses votos representam a
vontade do eleitor de anular
seu voto. Mas, segundo
informações do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
votos nulos são como se não
existissem. “Voar branco é
mostrar insatisfação com os
futuros detentores dos
poderes legislativo e
executivo. Sou a favor.
Considero voto um dever e
não um direito.
 Afinal, não votamos porque
queremos e sim porque
somos obrigados. Se há
sanção pelo não exercício de
um ato, caracteriza
obrigação e não direito”,
explica o estudante de direito
Alejandro Vega.”Eu acho que
é uma forma de protesto
i n c o n s e q u e n t e .
As pessoas votam para
protestar, mas é um protesto

sem sentindo, porque os
políticos se beneficiam desse
fator, uma vez que não são
computados ou utilizados
para cálculo. A melhor forma
da população mudar o
cenário politico do pais á
pelo voto”, afirma o
estudante universitário
Marcelo Calascibetta
Arroyo. “Este ano pensei em
votar em um candidato, mas
sua postura medíocre se
demonstrou no decorrer do
horário politico. Optei por
votar em um partido novo,
sem muita expressão, mas
cujos dirigentes são dignos
da minha escolha. Isso é
mais do que protestar. Isso
é acreditar nas pessoas.
Acreditar que ainda
podemos fazer a mudança de
forma democrática e
consciente”, completa o
universitário.”Eu acho que o
sistema de votação brasileiro
é errado por não diferenciar
os dois. Somente excluem
do geral dos votos. Deveria
ser contabilizado como voto
de protesto”,
expõe o analista Rodrigo
P a c h e c o .
No segundo turno das
eleições municipais em
Taubaté, a porcentagem de
8% de votos brancos e nulos
registrada na primeira
votação se repetiu.
O que demonstra que não
houve mudança expressiva
na postura do eleitor.

Protesto motiva votos
brancos e nulos

Jogos dos Funcionários
Públicos seguem até dia

31 em Pinda
Os Jogos dos Funcionários
Públicos 2012 continuam até
o dia 31 de outubro, na
modalidade de futsal. A
competição é realizada pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Esportes,
Setor de Torneios e
Eventos.Neste ano, os Jogos
estão sendo realizados em
turno único de pontos corridos,
ou seja, as cinco equipes
inscritas jogam entre si, e
quem fizer mais pontos é o

campeão, por isso, todas têm
chances de serem
vencedoras.A 1ª rodada
terminou na segunda-feira,
com as partidas entre Los
Unidos e PAT, que venceu por
14 a 3. No mesmo dia, o jogo
da SEC, que fez 4 gols, contra
o Último Gole, que marcou 2.
O Locomotive teve folga.Os
jogos da 2ª rodada começaram
na quinta-feira (25), entre a
SEC e o Los Unidos e, em
seguida, Locomotive contra
P A T ,

sendo a folga do Último Gole.
Até o fechamento desta
edição, as partidas não haviam
sido encerradas.
Os próximos jogos serão
nesta sexta-feira (26), na
segunda-feira (29) e a partida
final será na quarta-feira (31).
 Ao final, haverá a cerimônia
de premiação do primeiro,
segundo e terceiro lugares.As
partidas são todas realizadas
no ginásio do Alto Tabaú, às
19 horas e às 20 horas.
Entrada gratuita

Portaria do Parque da
Cidade recebe cobertura

A nova portaria do Parque da
Cidade vai ganhando forma
e terá a cobertura completa
em menos de duas semanas.
As chuvas obrigaram os
funcionários da obra a darem
uma pausa no telhado,
embora os serviços estejam
acelerados e seguindo o
cronograma da Prefeitura de
Pindamonhangaba.Além dos
trabalhos de cobertura, a
obra segue com o
nivelamento das duas pistas
de acesso ao Parque, que
passarão paralelas ao anel
viário. “Haverá a pista de
d e s a c e l e r a ç ã o ,
para quem vai entrar ao
Parque da Cidade, e a outra

é a pista de aceleração para
quem sai”, explicou
resumidamente Carlos
Magno, diretor dos Parques
da Cidade e da Juventude, da
Prefeitura de
Pindamonhangaba.As obras
internas também continuam
no local. Uma delas foi a
conclusão do fechamento
total entre o Parque da
Cidade e a área do Pólo
Regional da Apta. A outra é
a conclusão da reforma de
um dos galpões que servirá
como anfiteatro, com
capacidade para 200
pessoas. O local terá piso
inclinado, aonde com o
posicionamento das cadeiras,

facilitará a visão do palco. O
local também possuirá
banheiros masculino,
feminino e para portadores de
necessidades especiais. “Esta
obra, com certeza, muito irá
contribuir para os eventos
culturais dentro do Parque da
Cidade”, destacou o diretor.
A nova portaria facilitará o
acesso de veículos ao Parque
da Cidade,
evitando congestionamentos
na região da rotatória entre o
anel viário e a Avenida
Manoel César Ribeiro.
 A obra tem um investimento
de R$397 mil e os trabalhos
devem ser concluídos em
dezembro de 2012.

Foi realizado em Ubatuba, no
último dia 21, o 1º
Campeonato de jiu-jitsu
“Lutando pela Paz”. O
campeonato foi realizado por
grupos de amigos que
possuem projetos sociais e
academias em diversos
bairros de Ubatuba e teve a
supervisão da Evolução Jiu-
Jitsu.Com a participação de
diversas academias de
Ubatuba, juntamente com
outras do Vale Paraíba e Sul
de Minas, o evento realizado
na Praça BIP, contou com
organização, harmonia e
disciplina entre os jovens
atletas que além da troca de
experiência adquirida,
aumentaram sua lista de
amizades.O evento contou

com a participação dos faixas
pretas Trajano Medrado
(TRAME JJ) e Domingos
Soares (Proj. DSN) que
fizeram uma disputa exibindo
técnicas e conhecimentos.A
equipe TRAME JJ que
desenvolve suas atividades no
bairro do Ipiranguinha
inscreveu 20 atletas, mais por
motivos diversos apenas 10
participaram no evento.
Destaque para Willian
Conceição de 5 anos, que com
apenas dois meses já mostrou
grande intimidade com o
esporte e Matheus Bispo de
8 anos que fez uma das
melhores lutas do evento.
Para Trajano os projetos
sociais são sonhos sendo
realizados, e tem a

expectativa de que os projetos
cresçam cada vez mais.
“Queremos que esse esporte
possa ser mais difundido no
município para que mais
jovens possam ingressar.
Cada participação em
campeonato acaba motivando
no treinamento, e isso é sem
dúvida um benefício imenso
para a cidade”,
afirmou o faixa preta Trajano
M e d r a d o .
Resultados: 1ª lugar –
Adriana Santos, Vitor Aguiar.
2º Lugar- Laryssa Torres,
Willian Conceição, Gabriel
Sales, Vinicius Sales, Paulo
P a t r e s e ,
Trajano Medrado. 3º Lugar-
Matheus Bispo e Clarice
(Clara) Rodrigues

Campeonato de jiu-jitsu
“Lutando pela Paz”

movimentou a Praça Bip
em Ubatuba

A Universidade de Taubaté
(UNITAU) está com
inscrições abertas o curso de
Aperfeiçoamento em
Dermatologia, que tem início
em 2013 e pode ser realizado
por formados em Medicina
ou que estejam no sexto ano
do curso.O projeto,
decorrente de uma parceria
do Hospital Universitário de
Taubaté (HUT) com a
Fundação Universitária de
Saúde de Taubaté (FUST),

é credenciado pela SBD
(Sociedade Brasileira de
Dermatologia) e tem carga
horária total de 870h/a
(oitocentos e setenta horas/
aula), dividas em três níveis:
Clínica, Cirúrgica e
Cosmiátrica. Cada nível é
correspondente a um ano de
curso e é cobrada uma taxa
anual de R$ 300,00 no ato
da matrícula.O Curso de
Aperfeiçoamento não é
considerado substituto a uma

Residência Médica ou a uma
Pós-graduação, mas garante
grande experiência e
aprendizado na área.O edital
completo e mais informações
estão disponíveis no site da
U n i v e r s i d a d e
(www.unitau.br). As
inscrições para as provas
seguem abertas até o dia 30
de novembro no Centro de
Estudos da FUST, situado na
Avenida Granadeiro
Guimarães, 270, no centro.

UNITAU abre seleção
para Curso de

Aperfeiçoamento em
Dermatologia

A Unitau está com inscrições
abertas para o curso de
Aperfeiçoamento em
Dermatologia, que tem início
em 2013 e pode ser
realizado por formados em
Medicina ou que estejam no
sexto ano do curso.O
projeto, decorrente de uma
parceria do Hospital
Universitário de Taubaté
(HUT) com a Fundação
Universitária de Saúde de
Taubaté (FUST), é

credenciado pela SBD
(Sociedade Brasileira de
Dermatologia) e tem carga
horária total de 870h/a
(oitocentos e setenta horas/
aula), dividas em três níveis:
Clínica, Cirúrgica e
Cosmiátrica. Cada nível é
correspondente a um ano de
curso e é cobrada uma taxa
anual de R$ 300,00 no ato
da matrícula.O Curso de
Aperfeiçoamento não é
considerado substituto a uma

Residência Médica ou a uma
Pós-graduação, mas garante
grande experiência e
aprendizado na área.O edital
completo e mais informações
estão disponíveis no site da
U n i v e r s i d a d e
(www.unitau.br). As
inscrições para as provas
seguem abertas até o dia 30
de novembro no Centro de
Estudos da FUST, situado
na Avenida Granadeiro
Guimarães, 270, no centro.

 Taubaté: Unitau abre
seleção para Curso de
Aperfeiçoamento em

Dermatologia

Evento realizado em São
Paulo premiou três dentistas
por seu trabalho
odontológico voluntário em
Ferraz de Vasconcelos,
Cachoeira Paulista e
PindamonhangabaA 7º
edição do “Sorriso do Bem”
que aconteceu na semana
passada, no Teatro Abril em
São Paulo, premiou três
dentistas, sendo dois do Vale
do Paraíba e um do Alto
Tietê, àreas de concessão da
EDP Bandeirante,
distribuidora de energia
elétrica do Grupo EDP no
Brasil, por seu trabalho
odontolológico gratuito às
crianças e jovens da região
por meio do projeto Dentistas
do Bem, realizado pela
Turma do Bem, que tem
como mantenedora a EDP e
o Instituto EDP, no Brasil, e
a Fundação EDP, em
Portugal.A Dra. Angelita
Gubolin, que atende em
Ferraz de Vasconcelos,
apresentou um dos melhores
indíces de desempenho do
ano e como prêmio irá para
Portugal e lá será recebida
pela Fundação EDP,
instituição social criada pela
EDP – Energias de Portugal
S.A, responsável pelas ações

de cidadania que tem
assumido ao longo da sua
existência, demonstrando
uma preocupação de
afirmação de modernidade e
de reforço do apoio a causas
relevantes nas diversas
geografias onde está
presente.Entre os 51
selecionados como
Embaixadores do Bem, a
Dra. Adriana Ferreira Vieira,
que presta serviços
odontológicos em Cachoeira
Paulista, também foi
homenageada e recebeu o
título de porta-voz da Turma
do Bem na região em que
reside e trabalha pelo
projeto.Já a Dra. Renata
Decio, de Pindamonhangaba,
considerada uma das
melhores dentistas da rede
com 100% de aprovação,
recebeu homenagem dos
pacientes e uma bicicleta
elétrica. Renata atendeu oito
pacientes no ano e é muito
bem avaliada pelos
beneficiários.A EDP é
mantenedora do projeto
Dentista do Bem desde
2008, que é considerada
atualmente a maior rede de
voluntariado especializado
do mundo. São quase 14 mil
dentistas voluntários

espalhados por todo o País
– em mais de 900 municípios
dos 26 Estados e Distrito
Federal Sobre o Dentistas
do Bem Dentista do Bem é
o principal projeto da OSCIP
Turma do Bem, patrocinado
pela EDP no Brasil, com
apoio do Instituto EDP, e
conta com o trabalho
voluntário de cirurgiões-
dentistas que atendem
crianças e adolescentes de
baixa renda,
p r o p o r c i o n a n d o - l h e s
tratamento odontológico
gratuito até completarem 18
a n o s .
 Atualmente, conta com a
maior rede de voluntariado
especializado do mundo. São
quase 14 mil dentistas
voluntários espalhados por
todo o País – em mais de 900
municípios dos 26 Estados e
Distrito Federal. O projeto
também está presente em
Portugal e dez países da
América Latina: Argentina,
Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador, México, Panamá,
Paraguai, Peru e Venezuela.
Mais de 200 mil crianças e
adolescentes passaram pelas
triagens do projeto e 25 mil
já foram encaminhadas ao
dentista.

Projeto apoiado pela
EDP premia dentistas do

Alto Tietê e Vale do
Paraíba em evento
“Sorriso do Bem”

O PMDB, partido do vice-
presidente da República,
Michel Temer, foi a sigla que
conquistou o maior número
de prefeituras – 1.041 –
entre os 5.568 municípios
onde houve disputa eleitoral.
O PSDB ficou em segundo
lugar, com 718 municípios,
seguido pelo PT, que
venceu em 566, de acordo
com levantamento feito pela
Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), com
base em dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Em
quatro cidades o resultado
das eleições poderá ser
mudado devido a decisões
judiciais.Criado no ano
passado e disputando sua
primeira eleição, o PSD saiu
vitorioso da disputa pelo
Executivo municipal em 502
cidades, ficando em quarto
lugar, seguido pelo PP
(472), PSB (428), PDT
(319), PTB (297), DEM
(278), PR (277) e PPS
(126).Entre as 26 capitais,
o PSB, do governador de
P e r n a m b u c o ,
 Eduardo Campos, foi a

legenda mais vitoriosa, com
cinco conquistas - Recife,
Fortaleza, Cuiabá, Porto
Velho e Belo Horizonte-,
seguido pelo PT, partido da
presidenta Dilma Rousseff, e
do PSDB, do senador Aécio
Neves (MG), que venceram
em quatro cada. O PT
ganhou em São Paulo, Rio
Branco, João Pessoa e
Goiânia. Já o PSDB saiu
vitorioso em Teresina,
Manaus, Belém e Maceió.O
PDT, do ex-ministro Carlos
Lupi, ficou em quarto lugar
em número de capitais
conquistadas – Porto Alegre,
Curitiba e Natal –, seguido
pelo PP, PMDB e DEM,
com duas cada. O PP, do
deputado federal Paulo
Maluf, ganhou em Palmas e
Campo Grande, o PMDB,
no Rio de Janeiro e em Boa
Vista, e o DEM em Aracaju
e Salvador.Pela primeira vez
em sua história,
 o PSOL ganhou uma
disputa pelo Executivo
municipal ao conquistar a
prefeitura de Macapá. O
P T C ,

 PSD e o PPS também
venceram a disputa em uma
capital cada: São Luís,
Florianópolis e Vitória,
respectivamente.Levando em
conta a votação do primeiro
turno, o PT foi o partido que
recebeu o maior número de
votos em todo o país, com
17.188.748, à frente do
PMDB, que obteve
16.665.662 votos, conforme
levantamento do
Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar
(Diap), com base em dados
do TSE.O PSDB ficou em
terceiro lugar em número de
votos, com 13.842.265,
seguido pelo PSB
(8.600.892), PDT
(6.248.481) e PSD
(5.813.451). O PT
conseguiu o melhor resultado,
considerando o número de
v o t o s ,
 porque obteve votações
expressivas em grandes
c e n t r o s ,
como São Paulo, maior
colégio eleitoral do país,
S a l v a d o r ,
 Belo Horizonte e Fortaleza.

PMDB, PSDB e PT
conquistam o maior

número de prefeituras

Entusiasmada com os
resultados conquistados em
2012, a ECT - Equipe de
Ciclismo de Taubaté
participou no domingo, dia
28, da 8ª Etapa do
Campeonato Valeparaibano
de Ciclismo, realizado na
cidade de
Pindamonhangaba, pela
Líder (Liga de rendimento de
base da Capital e Litoral
Norte).A ECT esteve
presente neste evento e foi
representada nas seguintes
categorias: Fraldinha, Mirin,
Infantil, Infanto Juvenil, sub-
30, Máster A/ B, Sênior B e
Elite. Totalizando 14
(catorze), medalhas
conquistadas na
competição.”Buscando
melhorar continuamente o
nosso trabalho, acreditamos
que conseguimos resultados
expressivos na modalidade,
dando um retorno aos nossos

parceiros. Com garra,
d e t e r m i n a ç ã o ,
profissionalismos e com
apoio de nossos parceiros
estamos conseguindo ser
mais competitivos e obter
bom resultados”, disse o
Diretor Marcos A.
Rodrigues (Marquinhos).A
ECT - Equipe de Ciclismo de
Taubaté tem o apoio da
Prefeitura Municipal de
Taubaté por intermédio da
Secretaria de Esporte e é
patrocinada por Arroz e
Feijão Tarumã, Comevap, JL
Indústria de Peças Técnicas,
Kuota Bicicletas de
Competição, Integral
Médica, Colégio Cotet,
Elemento Decor, Café
Bambi, Academia Estilo
Livre, Restaurante Castelão,
Mauro Ribeiro Sports,
Anderson Bicicletas, Yázigi
Escola de Idiomas e
Anhanguera Educacional.As

principais conquistas da
Equipe Taubateana vieram
nas seguintes categorias:
Fraldinha feminina: Giovanna
Rodrigues Silva (1ª ) e Laura
Elisa de Abreu Borga (2ª
colocação) Fraldinha
masculina: Leonardo Jesus,
F. de Assis (3ª colocação)
Mirim masculino: Vinicius
(2ª) e Nicolas (4ª colocação
) Infantil Masculino: Murilo
de Abreu Borga (2ª
colocação) Infanto Juvenil
Feminino: Bianca (1ª) e
Beatriz (2ª colocação)
Infanto Juvenil Masculino:
Flávio Papalli (5ª colocação)
Sub-30: Edson Lacerda (3ª
colocação) Máster A:
Ricardo Venturelli (1ª
colocação) Máster B:
Renato Martins Franco (1ª
colocação) Sênior B: Luis
Fernando (5ª colocação)
Elite Feminina: Adriana Dias
(4ª colocação)

Em alta, ciclismo de
Taubaté conquista varias
medalhas na 8° Etapa do

Valeparaibano

A Secretária de Turismo e
Desenvolvimento Econômico,
Marcia Azeredo, e a Agente
de Desenvolvimento, Priscila
Ribeiro, visitaram na quinta-
feira 25/10 a “Feira do
Empreendedor 2012”.A Feira
promovida pelo SEBRAE-SP
e parceiros, que aconteceu no
Expo Center Norte em São
Paulo, teve como objetivo
oferecer a empreendedores a
possibilidade de adquirir

equipamentos ou abrir
negócios com baixo
investimento inicial, além de
orientá-los, informá-los e dar
todo o suporte para o atual e/
ou futuro empreendedor.A
equipe da Secretaria visitou a
feira com o intuito de buscar
novas ideias, novos projetos,
conhecer novas vertentes do
empreendedorismo, para que
posteriormente possa trazer e
adaptar ao município

sambentista.A Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento
Econômico, que possuí o
“Espaço do Empreendedor”,
oferece os serviços: Emprega
São Bento, Capacite-se,
Sutaco, Banco do Povo
Paulista, Time do Emprego e
Sala Empreendedor.Para
maiores informações: Rua Dr.
Oliveira Ribeiro, 137 – Centro.
Tel.: (12)3971-2210 (tratar
com Priscila).

 São Bento do Sapucai:
Secretaria de Turismo e

Desenvolvimento Econômico
visita Feirado Empreendedor

2012


