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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada que
interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é que
existem as crendices populares. Acompanhe algumas das simpatias mais
usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro da
testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode até
ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente você
fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam insistentes. É
evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa frustrada de
solucionar o problema.

Tomar água: Uma das simpatias mais usadas. Esta pode ser realizada
de infinitos modos, vejamos alguns: Tomar água flexionando o pescoço
para baixo; falar “Maria” por três vezes, intercalando com um gole de
água; tapar os ouvidos e tomar um copo de água sem parar, entre outras.
Agora, a próxima notícia: Na maioria dos casos, não há simpatia que
resolva o problema. Erguer os braços, levar um susto, tomar água de
ponta-cabeça, etc., nada disso adianta quando o assunto é soluçar.
Então, resta saber qual é a origem dos soluços. O soluço nada mais é
do que uma resposta do organismo às contrações súbitas do diafragma
(músculo localizado acima do estômago e responsável pela expansão
de nossos pulmões mediante o ato de respirar). O soluço surge quando
o diafragma, após se expandir, se contrai rapidamente. Esta ação força
a entrada de ar dos pulmões e ao mesmo instante, a glote fecha. A glote
é uma saliência que se encontra no alto da garganta, cuja função é
produzir sons. O som característico dos soluços é resultado do
fechamento repentino da glote e interrupção da entrada do ar. A boa
notícia é que, a menos que você sofra de algum distúrbio (soluço
permanente), seus soluços vão parar naturalmente, após alguns instantes.
Portanto, não se apavore diante de uma crise de soluços, o melhor é
relaxar e esperar.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea

Nesta quarta-feira (29), às
20h no Teatro Cootepi,
Pindamonhangaba recebe
o The Magic India Tour.
Considerado o
 ‘Cirque Du Soleil’ da
Índia, o evento reúne uma
gama de atrações
orientais, com danças
clássicas, músicas
intrumentais, artes
marciais indianas, yoga e
uma peça teatral que
retrata a sabedoria
milenar da Índia. O

elenco é composto por 27
artistas de várias partes do
mundo: desde a Índia,
passando pela
Rússia, Austrália,
Cazaquistão e Estados
Unidos. O grupo, que já se
apresentou em outros
países, vem à América
Latina pela primeira vez.
No Brasil, as
apresentações se
concentram nos estados
de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais e

ficam em cartaz até o dia
15 de janeiro. The Magic
India Tour é uma iniciativa
da Associação Festival
Índia do Brasil e tem o
apoio do Consulado Geral
da Índia. Serviço Teatro
Cootepi: Av. Nossa
Senhora Bom Sucesso,
1400 The Magic Tour
Índia Dia 29  de dezembro
às 20h Ingressos: R$20
inteira e R$10 meia
Informações: (11) 2822
5272

Em turnê no Brasil
espetáculo indiano vem

ao Vale

O ano de 2011 vai
começar com vários
projetos na área da saúde.
Na última semana, A
Prefeitura divulgou que
serão reformadas oito
unidades (Vila São
Benedito, Cidade Jardim,
Cidade Nova, Cruz
Grande, Campinas,
Crispim, Goiabal e
Centro).Agora, a
Prefeitura informa que
ainda vai construir mais
três unidades de saúde
(Jardim Eloyna, Vila São
Paulo/Castolira, e
Liberdade)Cada prédio
será um investimento de
aproximadamente R$ 200
mil – recursos obtidos
pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, que
assinou convênio com o

Governo Federal, por
meio do PAC2.Para
liberação dos recursos, o
Governo solicita que o
edifício contenha equipe
do PSF (Programa Saúde
da Família). No caso de
Pindamonhangaba, será
criada uma nova equipe do
PSF para atender o bairro
do Liberdade,
 pois Jardim
Eloyna e Vila São Paulo/
Castolira já possuem os
profissionais. “Pinda hoje
possui 21 equipes de
saúde da família e vamos
ampliar este número para
recebermos a verba do
Governo e,
principalmente, para
atender a população do
Liberdade”, comentou o
prefeito João Ribeiro.Ele

lembrou que os trabalhos
na área da saúde são
prioridade. “Nos últimos
anos melhoramos muito
este setor com a
ampliação do Centro de
Especialidades Médicas, a
construção do Cisas e do
PA de Moreira César, do
Centro de Especialidades
Médicas, inclusão de
dentistas em
p r a t i c a m e n t e
 todas as unidades de
saúde, aumento das
equipes de
PSFs e unidades de saúde,
além do acréscimo no
número de médicos,
exames, cirurgias,
distribuição de
medicamentos, melhorias
no Pronto Socorro,
dentre outras”, finalizou.

Prefeitura de Pinda
vai construir mais três unidades

de saúde

Pindamonhangaba deve
fechar o ano com uma das
maiores taxas de
empregos já registradas na
região: saldo de 6,05% -
índice 50% superior ao
acumulado anteiror
4,04%, que pertencia à
própria cidade, de acordo
com dados oficiais do
Caged (Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados do
Governo de São
Paulo).Na liderança dos
indicadores de criação de
postos de trabalho com
carteira assinada em
2010, Pindamonhangaba
foi o municipio que
apresentou os melhores
dados em dois segmentos
fundamentais para a alta
do emprego; construção
civil e indústria de
t r a n s f o r m a ç ã o . E s t e
último contou com um
crescimento de 9,27%.
“Tivemos uma série de
fatores: o fortalecimento
das nossas empresas, o
aumento nas exportações,
a chegadas de novas

companhias e a ampliação
das existentes”, resumiu o
secretário de
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico, Álvaro Statu
Neto.Ele ressaltou que o
plado diretor, a
infraestrutura viária e a lei
de incentivos fiscais
foram determinantes para
vinda de novos
investimentos. “A
Novelis, por exemplo,
está investindo R$ 500
milhões de sua unidade
em Pinda; a Thermojet
acaba de assinar contrato;
a Gerdau será ampliada, e
temos diversas de outras
que se beneficiam e
podem ter vantagens com
nossas leis”.A alta na
geração de emprego foi
comemorada pelo
prefeito João Ribeiro.
“Cabe ao gestor público
buscar meios para a
cidade se desenvolver, e
possibiliatar a criação de
trabalho para sua
população. Nos últimos
anos, uma série de ações
implantadas pela

Prefeituta tem facilitado
a instalação e ampliação
de várias companhias e
isso tem contribuido para
a geração de empregos.
Pinda hoje faz com que o
cidadão cresça”.O
prefeito também creditou
os elevados índices à
participação das escolas
profissionalizantes e das
faculdades de
P i n d a m o n h a n g a b a
(Anhanguera, Fapi e
Fatec). “Elas atuam como
formadoras de mão de
obra qualificada e isso é
mais um atrativo para os
empresários. Pinda hoje
possui o bom
desempenho destas
instituições e um povo
confiante, vibrante e que
luta por espaço no
mercado de trabalho.
Tudo isso é determinante
para a criação de postos
de trabalho”, afirmou
João Ribeiro.Além da
indústria e construção
civil, o setor de serviços
de Pindamonhanbgaba
tambem foi destaque.

Geração de empregos de
Pinda estabelece novo

recorde na região

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
melhorar as UBS
(Unidades Básicas de
Saúde) que possuem
serviços de odontologia.
No primeiro momento,
os serviços serão
realizados em oitos dos
21 postos de PSF com
saúde bucal.As melhorias
serão realizadas na
infraestrutura das
unidades dos seguintes
bairros: Vila São
Benedito, Cidade Jardim,
Cidade Nova, Cruz
Grande, Campinas,
Crispim, Goiabal e
Centro.Os recursos
financeiros para as obras

de reforma e ampliação
serão repassados pelo
Governo Federal à
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a .
“Precisávamos reformar
as unidades de saúde
bucal e o Governo
Federal atendeu nossos
pedidos e liberou verba
para as obras. Agradeço ao
presidente Lula, que
compreendeu nossa
necessidade, e aproveito
para reiterar que a
Prefeitura de
Pindamonhangaba sempre
continuará buscando
parcerias com o governo”,
explicou o prefeito João
Ribeiro.Ele disse que a

melhoria na saúde bucal é
um dos destaques da
cidade de
P i n d a m o n h a n g a b a .
“Implantamos serviços
odontológicos em 21 das
nossas 23 unidades de
PSF, todas com
equipamentos modernos
e dentistas atendendo a
população. Além disso, os
casos mais graves são
encaminhados ao Centro
de especialidades
Odontológicas – outra
parceria entre a Prefeitura
e o Governo Federal”,
comentou João
Ribeiro.As obras para
reforma devem começar
no início de 2011.

Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
melhorar serviços de
saúde em oito PSF’s

A Fundação Cultural realizou
o encerramento da oficina de
balé com um belíssimo
espetáculo, no dia 20 de
dezembro, cerca de duzentas
pessoas assistiram à
apresentação.Cento e
quarenta crianças mostraram
as técnicas aprendidas
durante o último semestre em
apresentações que tiveram
como tema a sétima arte, o
cinema. Com o título
“Películas”, as crianças
dançaram ao tema de “O

Fantasma da Ópera”,
“Pequena Sereia”, “O Mágico
de Oz”, “A Bela e a Fera”,
“O Rei Leão”, entre
outros.Mães, parentes e
amigos se emocionaram ao
ver a destreza das pequenas
bailarinas ao realizarem as
coreografias. “A emoção, o
nervosismo e o orgulho são
tão fortes que eu nem
consegui tirar foto da
apresentação. Foi lindo. Todas
as crianças deram um show”,
afirmou Bernadete Prado,

mãe da Maria Eduarda, de
quatro anos. Segundo
Bernadete, desde que a filha
entrou no balé, há quatro
meses, tem aprendido muito.
“Ela tem gostado mais de
música e já sabe dançar o
ritmo certo”, disse.O
espetáculo aconteceu no
Centro Comunitário e contou
com a participação especial da
oficina de danças populares e
da Escola de dança “Carmem
Lucia Ballet”, que apresentou
duas coreografias.

Espetáculo de dança emociona
público
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Alunos do curso de
Engenharia Ambiental e
Sanitária da Unitau
desenvolveram projetos
inovadores e
ecologicamente corretos
com o intuito de
minimizar a poluição no
ambiente, reaproveitando
resíduos e diminuindo o
impacto de gases
poluentes na qualidade do
ar. A aluna Mayra Ferrari
de Souza, do 4º ano,
desenvolveu um projeto
em que bombas
funcionam como turbinas
na geração de energia em
estações de tratamento de
esgoto. A utilização de
bombas para geração de
energia elétrica é
realizada desde a década
de 1930. No
entanto, a ideia de utilizá-
las em estações de
tratamento de esgoto
surgiu após estudos
realizados pela aluna que
comprovam que o
tratamento de esgoto é o
maior consumidor de
energia de uma cidade. “A
bomba gera energia limpa,
sem emissões de gases
atmosféricos e não causa
impacto ambiental para

ser implantado porque não
precisa de nenhum tipo
de barragem, como no
caso de hidrelétricas”,
ressalta Mayra. Maria
Claudia Costa de Oliveira,
aluna do 5º ano, criou um
sistema de ar
condicionado automotivo
que não polui e não utiliza
gases atmosféricos para
umidificar o ambiente. “O
projeto consiste na
utilização do calor do
escapamento do veículo
como fonte da energia
elétrica que alimenta um
condicionador de ar,
p r o p o r c i o n a n d o
temperaturas mais
amenas aos passageiros”,
explica a aluna. Já o
estudante Marcelo
Henrique Ferreira,
também do 5º
 ano, criou um
bloco de tijolo utilizando
resíduos de
celulose que seriam
despejados no aterro
sanitário. “Vi um produto
feito a partir da celulose
e achei interessante
utilizar o material como
base na minha pesquisa.
Como já tenho
experiência na produção

de tijolos, resolvi
transformar esse resíduo
em um material de
construção que fosse ao
mesmo tempo resistente
e barato”, afirma. “O
bloco de celulose tem
baixo custo e compensa
usá-lo em uma grande
construção”, completa.
PREMIAÇÃO Todos os
três projetos da Unitau
foram premiados, em
2010, na Conferência de
Incentivo às Práticas de
Produção Mais Limpa,
promovida pelo Centro
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Ciesp), em
parceria com a Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), que
teve a participação de
estudantes de 14
universidades paulistas,
como a Universidade de
São Paulo (USP), a
UNESP e a Universidade
Presbiteriana Mackenzie,
além da Unitau. Cada
instituição teve direito a
inscrever três projetos de
pesquisa e os melhores
trabalhos avaliados pela
comissão do evento foram
premiados com
notebooks.

Alunos da Unitau
desenvolvem projetos
inovadores que visam

proteger o meio
ambiente

Até o dia 15 de fevereiro,
o Centro Universitário
Senac estará com
inscrições abertas para as
vagas remanescentes do
Vestibular 2011. Os
interessados em
participar do processo
seletivo devem acessar o
site www.sp.senac.br/
vestibular para obter mais
informações sobre os
cursos disponíveis e as
instruções para preencher
a ficha online e pagar a
taxa de R$ 80. Os
candidatos poderão
utilizar a nota obtida na

redação do Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) dos anos
de 2007, 2008 ou 2009,
ou agendar uma redação.
As vagas são para cursos
nas áreas de
comunicação, tecnologia
da informação, moda,
hotelaria, relações
i n t e r n a c i o n a i s ,
administração, marketing,
logística, nutrição e meio
ambiente. O Centro
Universitário Senac irá
realizar o processo
seletivo em sete etapas.
Haverá períodos para

inscrições seguidos de
datas de aplicação das
provas, divulgação dos
resultados e matrículas.
Ao final de cada fase, as
vagas que não foram
preenchidas serão
disponibilizadas para a
seguinte, até que o
processo seja concluído.
As provas acontecerão
todas as quintas-feiras, a
partir de 6 de janeiro, nos
campi Santo Amaro, na
capital, e Águas de São
Pedro e Campos do
Jordão, ambos no interior
do Estado.

Estão abertas as inscrições
para vagas remanescentes

do Centro Universitário
Senac

Dor de cabeça, febre alta,
desânimo e dor no corpo
inteiro são alguns
sintomas que milhares de
taubateanos vão ter,
principalmente a partir de
março e abril, meses de
maior incidência da
dengue, doença
transmitida por meio do
mosquito Aedes aegypti. A
dura realidade foi exposta
em audiência pública na
Câmara Municipal na
quinta-feira, 16. Um dos
motivos pelo descontrole
da doença é a falta de
envolvimento da
população, que não toma
os cuidados necessários e
não permite a entrada na
residência dos agentes
dos órgãos envolvidos no
combate à doença,
segundo a diretora da
V i g i l â n c i a
Epidemiológica, a médica
Stella Zöllner. Ela
afirmou que no ano
passado quase quatro mil
pessoas foram
contaminadas pela
doença e alertou que o
número é bem maior,
porque de cada caso
notificado existem mais
nove que contraíram a
dengue e não sabiam, o
que eleva a quantidade
para mais de 30 mil
pessoas – mais de 10% da
população. Os criadouros
mais comuns do mosquito
transmissor da dengue são
os vasos de planta, pneus,
bebedouros de animais,
além dos fixos – caixa
d’água, calhas e lajes.
Diretor técnico regional
da Sucen
(Superintendência de
Controle de Endemias),
órgão do Estado, Dalton
Pereira da Fonseca
informou que no final do
ano passado a incidência
já era alta nas últimas
semanas. “Com certeza,
no ano seguinte (2011)

teremos epidemia da
doença.” Segundo Stella
Zöllner, o mosquito é
“bastante ativo”, e no dia
22 de dezembro, véspera
de Natal, as equipes serão
treinadas. “Não dá para
esperar passar as festas.”
Ela disse que desde agosto
a Unitau e a empresa de
produtos de limpeza
Prolim são parceiros no
combate à doença, com a
participação de 36 fiscais
de cada um para promover
palestras internas na
autarquia de ensino,
visando conscientizar
funcionários e
professores para
combater a doença.
“Espero que Anhanguera
faça melhor ou igual,
porque o nosso [trabalho]
está muito bom”, disse,
dirigindo-se a um
professor da faculdade
presente à audiência.
Depois de informar que a
estatística anterior
registrou 3.907 casos
confirmados de dengue, a
mensagem final de Stella
Zöllner não foi nada
animadora. “Vai haver
possibilidade ampliada de
dengue hemorrágica,
casos graves e morte.
Estamos falando o
português claro.” Diante
da exposição feita pelos
técnicos, o vereador
Jeferson Campos (PV)
disse que a verdade é que
não dá para “acabar com o
mosquito”. Segundo
Stella Zöllner, essa é a
realidade, e o próprio
ministro da Saúde se
pronunciou em rede
nacional de televisão para
alertar que o país está em
risco eminente de
epidemia. Uma das
preocupações dos órgãos
responsáveis pelo
combate à dengue é que
não haverá espaço
suficiente para internação

de tanta gente se não
houver a participação de
todos na campanha.
“Estamos aqui [na
Câmara] porque a coisa
está muito complicada.
Se não tivermos juízo,
pode ter uma epidemia
enorme, e não ter onde
colocar o doente”,
enfatizou Stella Zöllner. A
médica fez um apelo às
indústrias da cidade,
pedindo “por favor” que
elas devolvessem um
pouco do que ganham em
ação que possa contribuir
para evitar a epidemia. Ao
final de sua exposição,
Stella mostrou em vídeo
imagens de crianças com
dengue hemorrágica e
pediu para a TV Câmara
Taubaté não mostrá-las.
Ao final, expôs a foto de
uma criança sadia. “Essa é
a imagem que queremos
ver.” Segundo Jeferson
Campos, que solicitou e
presidiu a audiência,
foram distribuídos 50 mil
panfletos, enviadas 1.200
correspondências para
instituições, além de
veiculação de notícias e
institucionais nos órgãos
de divulgação da Casa.
Jeferson Campos, eleito
presidente para 2011,
disse que ficou mais
preocupado ainda após a
exposição. “O próximo
passo é reforçar a
mobilização, chamar as
entidades. Estou
assustado.” Ele se
comprometeu a entrar em
contato com diretores da
Prefeitura para que haja
uma ação conjunta no
combate ao mosquito.
Participaram do encontro
assessores dos
vereadores Luizinho da
Farmácia (PR), Maria das
Graças Oliveira (PSB),
Mário Ortiz (DEM),
Orestes Vanone (PSDB) e
Pollyana Gama (PPS).

Risco de epidemia da
dengue coloca Taubaté

em alerta

A comunidade Canção
Nova, situada na cidade de
Cachoeira Paulista,
oferece um reveillon de
muita fé e oração para
toda família. Entre os dias
29 de dezembro e 2 de
janeiro a comunidade
realiza o Acampamento
de Ano Novo,
considerado um dos
maiores reveillons do
Vale do Paraíba. “Nossa
expectativa de público
para o ano novo é de 50
mil peregrinos nos dias do
evento. Esta marca levará
a Canção Nova a bater seu
próprio recorde: mais de
1,2 milhão de pessoas em
2010”, salienta Paulo
E l e u t é r i o ,
superintendente do
departamento de
Infraestrutura da Canção
Nova. Os participantes
terão a oportunidade de
virar o ano com
momentos de oração e
palestras. Destaque para
os shows que começam
na quinta-feira à noite.
Ícones da música católica
como a banda Anjos de

Resgate, o cantor Dunga
e Bem da Hora se
apresentam no palco do
Centro de Evangelização
a partir das 21h. Além das
caravanas de diferentes
localidades do Brasil e
países vizinhos da
América do Sul, o
departamento de Acolhida
oferece área de Camping.
O local tem capacidade
para mais de seis mil
barracas e infraestrutura
completa com pontos de
a l i m e n t a ç ã o ,
estacionamento e
banheiros. “Propomos
uma passagem de ano
saudável, com muita
música oração, mas
também com diversão
garantida para toda a
família através de luau e
shows. Em Deus
encontramos mais alegria
e esperança. Por isso,
apresentamos às pessoas
de todas as idades, uma
alternativa diferente para
passar o réveillon”, afirma
Fábio Vieira, gerente do
departamento de Eventos
da Canção Nova. “Nada

melhor do que começar o
ano novo assim, em
família, alegria e oração.
No decorrer do encontro
motivaremos os
peregrinos a fazerem um
balanço do ano que
acabou e traçarem as
metas para o ano novo”,
explica Fábio. O evento
começa na quarta-feira
(29), às 20h com a missa
presidida pelo Reitor do
Centro de Espiritualidade
da Canção Nova, Padre
Roger Luiz. As
festividades encerram no
domingo (02/01) às 17h.
Serviço Acampamento de
Ano Novo com o tema:
“Alegres na Esperança”
Data: 29 de dezembro
2010 a 2 de janeiro de
2011 Local: Sede da
Comunidade Canção
Nova Endereço: Av. João
Paulo II, s/ nº, Alto da
Bela Vista, Cachoeira
Paulista (SP)
 Entrada:
gratuita Programação
c o m p l e t a :
www.cancaonova.com/
eventos

Canção Nova bate
recorde de público com
Acampamento de Ano

Novo

A Unitau assinou neste mês
um memorando de
entendimento com o Instituto
Coreano de Pesquisa
Ferroviária (KRRI). O
acordo firmado pela
Universidade com o
presidente do Instituto, Sung
Kyou Choi, envolve alguns
aspectos importantes para o
projeto de implementação de
ferrovias, como intercâmbio
pessoal (para alunos e
p r o f e s s o r e s ) ,
desenvolvimento de
pesquisas conjuntas, criação
de um programa de
Engenharia Ferroviária na
Unitau, relatório de
pesquisas, publicações,
convites para seminários e
simpósios, visitas técnicas,
pesquisas colaborativas, além

de incentivo a testes e
certificações pessoais na área
de ferrovias. Com o papel de
formação e qualificação
pessoal, a Universidade
entrará com a parte de
desenvolvimento tecnológico
e pesquisa aplicada. O
projeto, que já está em
andamento, tem a finalidade
de estabelecer uma
cooperação de longa
duração sobre a
implementação de sistemas
ferroviários no Brasil,
transferindo tecnologia para
a Universidade ao mesmo
tempo em que envolve os
seus alunos. A ideia é que, no
futuro, a Unitau crie novos
cursos de nível superior e
técnico dentro da área de
sistemas ferroviários e que

possa formar pesquisadores.
PARCERIA É a terceira vez
que o presidente do Instituto
Coreano vem ao
Brasil com o objetivo de
implementar ferrovias – a
mesma visita já foi realizada
em São Paulo e no Rio de
Janeiro. Na visita à Unitau, o
presidente do Instituto
convidou o Reitor da
Instituição, Prof. Dr. José Rui
Camargo, para uma visita
técnica à Coreia, a fim de
explorar as potencialidades
do projeto. “A Universidade
de Taubaté acredita que
parcerias como essa são
importante e positivas
porque unem o conhecimento
acadêmico e científico com a
realidade do mercado de
trabalho”, afirma o Reitor.

Unitau firma convênio com
Instituto Coreano de Pesquisa

Ferroviária

Equipe de professores e
alunos da Universidade
trabalharão no Projeto de
restauro de peças dos
séculos 18 e 19 em
parceria com o Senai e
com a Fundação Dom
Couto A Unitau participa
da restauração do acervo
do Museu de Arte Sacra
de Taubaté, um dos mais
representativos da região,
com peças históricas que
datam dos séculos 18 e
19. O restauro é realizado
em parceria com a
Fundação Dom José
Antônio do Couto,
entidade responsável pelo
acervo do museu, que fica
ao lado da Praça Santa
Terezinha, e com o
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
(Senai), em um projeto de
capacitação profissional
de jovens da cidade de
Taubaté, que une a
preservação do
patrimônio histórico à
formação para o mercado
de trabalho. Com
reconhecida capacidade
técnica de análise e com
um histórico de projetos
de sucesso na área de
preservação, como o
restauro do Solar da
Viscondessa do

Tremembé e do
Complexo do Bom
Conselho, a Unitau foi
escolhida para participar
da elaboração técnico-
científica e pedagógica do
projeto – além de
professores da
Universidade, um grupo
de cinco alunos da
Instituição participará do
projeto, auxiliando na
realização das oficinas. “A
Unitau tem profissionais
muito bem preparados e
totalmente envolvidos
com o patrimônio, aptos
para viabilizar a
continuidade do trabalho
realizado, sendo, dessa
forma, uma Instituição de
credibilidade”, afirma a
diretora da Fundação Dom
Couto, Lilian Mansur.
Voltado para o público
jovem entre 18 e 24 anos
residentes no município,
o projeto de restauro visa
à inclusão social de
jovens em situação de
risco social ou que sejam
portadores de
necessidades especiais.
São cerca de 30 jovens,
divididos em duas turmas,
que, durante um período
de seis meses,
acompanharão a
restauração e a

conservação de imagens
sacras em madeira
policromada (madeira que
recebe pintura). As peças
mais antigas que serão
restauradas são dos
séculos 18 e 19. O
trabalho de restauração
foi dividido em duas
etapas: a parte teórica,
que teve início neste mês,
será realizada no Senai e
abordará questões
técnicas e formas de
construção e restauração
das peças. A parte prática
do projeto será realizada
no laboratório que está
sendo construído no
Museu de Arte Sacra de
Taubaté. A ideia é
apresentar informações
sobre como lidar com o
patrimônio, além de
temas como legislação e
ética, para que os jovens
possam compreender a
importância das obras
como patrimônio
histórico. Para a Profa.
Dra. Maria Dolores Alves
Cocco, coordenadora das
ações da Unitau no
projeto, a iniciativa visa
proporcionar aos jovens
da cidade uma experiência
t é c n i c o - c i e n t í f i c a
importante para a
qualificação profissional.

Unitau participa da
restauração de peças

históricas do Museu de
Arte Sacra de Taubaté

Representantes da
sociedade foram
escolhidos para o
Conselho do
Desenvolvimento Urbano
e de Habitação A
Secretaria de Urbanismo
e Habitação realizou no
dia 8 de dezembro
(quarta-feira), na
Videoteca Lúcio Braum,
Audiência Pública para
eleição de membros da
sociedade civil para o
Conselho Municipal de
Habitação de
Caraguatatuba e do
Conselho de
D e s e n v o l v i m e n t o
Urbano. A votação para os
candidatos cadastrados
conforme a lei
1.793/09 ocorreu das
18h45 às 21h. Foram
constituídos quatro
representantes para o
Urbanismo e seis para a
Habitação. O Conselho da

Habitação terá três
representantes de
associações de bairros
sendo um da Região
Norte, um da Região
Central e um da Região
Sul; um da Organização
Não Governamental; um
do Sindicato; um da
associações de classe
ligadas à área
habitacional; e um da
e n t i d a d e
acadêmica.Confira os
eleitos para
Habitação:Valdirene
Marcos, Associação de
Moradores do Bairro do
Algodão - 110
votosFernando Bueno da
Silva, Associação de
Amigos do Bairro Rio do
Ouro - 78 votos Wanderly
Pedro Rodrigues Soares,
Associação Bairro do
Massagaçu - 99
votosEdson José Maria,
Associação de Portadores

de necessidades
Especiais de     Caraguá -
102 votos Marlu Fragoso
de Vasconcelos,
Associação de
Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Caraguá -
58 votos Nicole de Castro
Pereira, Instituto Federal
de Educação, Ciência e
Tecnologia do Estado de
São Paulo - 70 votos Para
Urbanismo: Ormeu
Gomes Machado,
Associação Moradores
Bairro Cidade Jardim e
Terralão -26 votos Sérgio
Antônio Novo, Bairro
Caputera e
 Ponte Seca - 37 votos
Wanderly Pedro
Rodrigues Soares,
Associação Bairro do
Massagaçu - 26 votos
Valdirene Marcos,
Associação de Moradores
do Bairro do Algodão -
26 votos

Realizadas as eleições do
Urbanismo e Habitação


