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Jornal Regional

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.

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.

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.
 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
Programas como o
AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação), PEEJ
(Programa Ensino, Esporte e
Juventude), Integrarte e
Quadra Viva, que buscam
proteger, capacitar e gerar
oportunidades, oferecendo
formação profissional,
projetos esportivos, culturais
e ambientais, entre outras
ações de inclusão sócio-
econômica, são políticas
públicas voltadas a crianças,
jovens e adolescentes de
Taubaté. Atualmente, mais de
69 mil crianças e jovens são
beneficiados por meio das
atividades esportivas e
culturais, educativas, oficinas
e cursos oferecidos pela
prefeitura de Taubaté, através
das Secretárias de
Desenvolvimento e Inclusão
Social, Esporte e Lazer e
Educação. Crianças e
adolescentes que passam
mais tempo envolvidas com
atividades que sejam
prazerosas e que despertem
seu interesse, como
atividades esportivas,
recreativas e culturais,
acabam, consequentemente,
tendo menos tempo para
entrar em contato com o
mundo da criminalidade e das
drogas. É pensando nisso que
a Prefeitura Municipal de
Taubaté vem apostando cada
dia mais em atividades para
orientar, educar e oferecer
novas oportunidades às
crianças e jovens da cidade.
“O que leva à violência é a
ociosidade, por isso, é
preciso dar oportunidades
para que nossos jovens
participem de capacitações e
atividades esportivas e
culturais. Estamos investindo
para oferecer um futuro
melhor para nossas crianças”,
afirma o prefeito Roberto
Peixoto. Conheça alguns dos
projetos oferecidos pela
prefeitura às crianças e
jovens da cidade: AMETRA

- oferece atendimento integral
e 26 oficinas de iniciação
social, em parceria com o
SENAI, direcionadas a
adolescentes, com atividades
múltiplas educativas,
culturais, recreativas,
esportivas e de lazer. Atende
faixa etária de 7 a 17 anos.
Oferece quatro refeições
diárias, atendimento bio-
psico-social. PEEJ – Visa à
promoção sócio-educativa
de crianças e adolescentes
entre 7 e 14 anos, durante 4
horas diárias (fora do horário
escolar), desenvolvendo
atividades diversificadas
(educativas, culturais,
artísticas, esportivas e
recreativas). Oferece duas
refeições diárias,
acompanhamento pediátrico
e odontológico.
INTEGRARTE – Oferece
aos alunos da Rede Municipal
de Ensino a oportunidade de
experimentar diversas formas
de arte. O Integrarte é
formado por profissionais
especializados nas áreas de
Artes Cênicas, Dança e
Ginástica Rítmica, Artes
Plásticas e Música, além do
Integrarte Recreação que
atua nas escolas de tempo
integral com atividades
esportivas, gincanas,
brincadeiras e intercâmbios,
sendo uma forma de
preparação pré-dirigida para
a vida adulta, contribuindo
para a formação da
cidadania. AÇÂO SEMEAR
– Consiste em palestras de
prevenção às drogas,
trabalhando a motivação e
auto estima, abrange 57 mil
alunos da rede municipal,
além de entidades,
comunidades e outras
instituições solicitantes.
ASTE Itaim (Ação Social,
Turismo e Ecologia),
oferecendo atendimento de
aprendizagem lúdica,
iniciação musical, educação
física, jardinagem, artes,

hotelaria e gastronomia em
parceria com o SENAC,
através de cursos
profissionalizantes para a
faixa etária de 7 a 14 anos.
EDUCARTE: Em parceria
com a SOAPRO, visa
despertar na criança, cujas
mães trabalham fora, a
importância de sua
participação social,
desenvolvendo a cidadania,
criatividade e o pensamento
crítico, através de uma
programação de atividades
variadas, adequadas as faixas
etárias. QUADRA VIVA:
Projeto de inclusão com
atividade de iniciação
esportiva de 7 a 14 anos que
atende nas modalidades:
futsal, vôlei, basquete e
handball. Cada criança é
obrigada a fazer 2
modalidades. Atende aos
bairros do Cecap,
Gurilândia, Vila Aparecida,
Jardim Maria Augusta e
Baronesa. CENTRO
COMUNITÁRIO SANTA
HELENA (Bairro Água
Quente): Oferece cursos de
dança, ginástica, capoeira,
além de atividades esportivas
como futsal, basquete,
handebol e vôlei.
ESCOLINHAS de
ESPORTES de
COMPETIÇÃO E
INICIAÇÃO: Oferece
atividades de iniciação em
várias modalidades e para
equipes de treinamento com
nível de competição.
Modalidades: Atletismo
Basquete Futebol Ginástica
Artística e Rítmica Handball
Natação Tênis Voleibol.
Acontece em núcleos
localizados na CTI,
Vila São Geraldo, Belém,
Vila Marli, Jaraguá,
CECAP III, Parque São
Luiz, Jardim Mourisco,
Esporte Clube Taubaté,
Emecal, Vila São José, ADC
Ford, Associação de Taubaté
e TCC.

Prefeitura de Taubaté mantém políticas públicas

atingindo mais de 69 mil crianças e jovens

A Frente Parlamentar em
Defesa do Vale do
Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte vão levar ao
governador Geraldo
Alckmin, a proposta de
ampliar o atendimento
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), na Santa
Casa de São José dos
Campos. A proposta é
aproveitar toda a
infraestrutura daquela
instituição de saúde, cuja
capacidade de
atendimento vem sendo
subutilizada pelo Estado.
Dos 178 leitos, 60% são
reservados para o SUS,
mas não são totalmente
utilizados, inclusive em
procedimentos de média
e alta complexidade, que
podem ser oferecidos
pelo hospital. A Santa
Casa é referência, por
exemplo, em cirurgias
bariátricas e reparadoras,
atendendo um grupo de
140 pacientes e
realizando oito cirurgias
por mês. “Somente o
Hospital Regional de
Taubaté não dá conta”,
disse Padre Afonso. “O
governador prometeu na
sua campanha, um hospital
regional para São José
dos Campos, mas quem

sabe se aproveitarmos
melhor essa estrutura, a
proposta seja
contemplada”, disse o
deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV), após
reunião da Frente
Parlamentar com a
diretora do DRS 17,
Sandra Tutihashi,
realizada no dia 27,
quinta-feira, na Santa
Casa. Padre Afonso
acredita que dessa forma,
parte da demanda
reprimida da região pode
ser absorvida. “A Santa
Casa tem serviços de
qualidade e uma ótima
capacidade instalada”,
afirmou, depois de visitar
as instalações locais. Na
mesma reunião, também
foi debatida a
possibilidade de incluir na
proposta a ser levada ao
governador, a
possibilidade de também
utilizar a estrutura do
Grupo de Assistência à
Criança com Câncer
(Gaac) para atendimento
SUS.  “É um hospital de
primeiro mundo, que tem
duas salas cirúrgicas
sendo sub-utilizadas”,
destacou Padre Afonso. O
parlamentar afirma que o
maior problema dos dois
hospitais é a falta de

recursos de custeio, o que
poderia ser solucionado
numa parceria com o
Governo do Estado. Um
terceiro ponto da pauta da
reunião se referiu à
destinação de verbas de
emendas parlamentares
para apoiar
financeiramente aqueles
projetos com maior
abrangência regional.
“Vamos tentar continuar o
trabalho conjunto feito na
legislatura anterior,
quando destinamos verbas
para a implantação de
leitos de UTI em várias
cidades e para outras
prioridades.” Região
Metropolitana Uma
discussão mais
aprofundada sobre as
estratégias para
negociação com o
governador para a
implantação da região
metropolitana do
 Vale do Paraíba de
verá ser realizada
 no início de fevereiro.
Ontem o assunto foi
discutido na reunião
realizada logo após a
visita à Santa Casa, mas
Padre Afonso, que é
presidente da Frente
Parlamentar, que a
participação de todos os
deputados.

Frente Parlamentar vai
levar a Alckimin

proposta de
aproveitamento da Santa

Casa de São José dos
Campos para

atendimento SUS

Investimento é destinado
ao aditamento dos
convênios entre a
Secretaria de Estado da
Educação e duas
instituições assistenciais
que juntas atendem 373
estudantes com
n e c e s s i d a d e s
educacionais especiais na
região Na última quinta-
feira, dia 27, o
Governador do Estado de
São Paulo, Geraldo
Alckmin e o Secretário da
Educação, Herman
Voorwald, assinaram o
aditamento dos convênios
firmados em 2010 entre
a Secretaria de Estado da
Educação e 301
instituições assistenciais
responsáveis por educar
crianças e adolescentes
com deficiências graves e
que não podem ser
incluídas na rede regular
de ensino. A iniciativa
permitirá a continuidade
da ação no exercício

2011 em todo o Estado de
São Paulo e envolve
investimentos de quase
R$ 92,3 milhões. Os
convênios prevêem
repasse de verba às
instituições para o
atendimento de 33 mil
alunos. Só para a região
da Diretoria de Ensino de
Taubaté serão repassados
cerca de R$ 985 mil,
destinados às APAEs de
Caçapava e Taubaté, que
juntas atendem
373 estudantes. “Desde
1995, o Estado de São
Paulo trabalha em
parceria com as APAEs e
demais instituições
f i l a n t r ó p i c a s .
Começamos atendendo
133 unidades
e 13 mil alunos.
 Hoje, temos a grande
satisfação de atingir a
marca de 33 mil
beneficiados, em 301
instituições”, disse o
Secretário Herman

Voorwald. Os recursos
vão auxiliar no pagamento
de professores, diretores
e coordenadores
pedagógicos, além da
manutenção das classes.
Do total de instituições
conveniadas, 260 são
unidades da APAE
(Associação dos Pais e
Amigos dos
Excepcionais) e outras 41
são entidades
assistenciais que também
trabalham com alunos
deficientes. Todas
oferecem atendimento
pedagógico e educacional
em situações de
deficiência motora,
visual, mental ou auditiva,
e também para alunos com
autismo. Convênios de
Taubaté Instituição/
município/ alunos
atendidos/ repasse APAE/
Caçapava/ 171/ R$
451.611,00 APAE/
Taubaté/ 202/ R$
533.482,00

Governo do Estado libera R$
985 mil para atendimento a
estudantes de Apaes em

Taubaté

Como resposta ao
alarmante índice de
violência, registrado nos
primeiros dias deste ano
na cidade, a Polícia
Militar está colocando
em andamento a
Operação Cone Leste
Paulista, a fim de
combater os delitos na
região do Vale do Paraíba.
A operação deve
permanecer com cerca de
50 soldados da PM de
Taubaté, São José dos
Campos, Jacareí e Lorena
em blitz visando coibir
vários crimes em Taubaté,
principalmente. A
comandante da 4º Cia do
BPMI, responsável tanto
pelo policiamento da
parte central do
município, quanto pela
execução dessa ação
especial, a Capitã Paula
Hamad, acredita que já
está garantindo bons
resultados nessa ofensiva.
Segundo ela, a Polícia
Militar fechou na última
quinta-feira, dia 27, um
desmanche de carros
roubados, na Mal. Arthur
Costa Silva, 1381, no
bairro de Santa Luzia,
onde foram recuperados
cerca de quatro veículos
e cujas peças já estavam à

venda numa loja situada na
av. Humaitá onde ocorreu
recentemente um
tiroteio. Durante o
fragrante do desmanche,
no 1º DP, na Av. JK, o
soldado, Sulivan Silva
Souza de 23 anos, que
trabalha na corporação há
três, revelou que os
suspeitos instalaram o
desmanche há menos de
um ano, no local, bem ao
lado da Polícia
Ambiental, numa atitude
desafiadora. “Ainda bem
que a Polícia Militar,
mantém os olhos e
ouvidos bem abertos e
sabe agir na hora certa”,
relatou. Para a Capitã
Paula, a Polícia Militar
não está imóvel. “Nós
estamos também agindo
em bares e locais
suspeitos de ser ponto de
tráfego drogas,
conseguimos fechar/
autuar pelo menos cinco
bares na parte baixa da
cidade só no início de
noite. A operação Cone
Leste Paulista vai durar
até a 1hora da manhã desta
sexta-feira (sendo
repetida sempre que
necessário), e estamos
conseguindo êxito nessa
força-tarefa, por que

contamos com a ajuda/
parceria tanto da
Prefeitura Municipal de
Taubaté, através do Depto
de Postura, quanto da
população, que liga e
denuncia atividades
suspeitas, através do 190
ou do 191 e 181 da
Polícia Civil. Temos de
unir forças para termos
segurança em todos os
níveis, já que, as Polícias
não podem estar em todos
os lugares em todos os
momentos, daí a
importância da
participação da
comunidade nessa
verdadeira luta por
cidadania, afirmou
categoricamente” , a
oficial.Como parte desssa
ofensiva conjunta, a
Polícia Civil também
efetuou esta semana,
várias blitz relâmpago
com objetivo de
intensificar o combate ao
tráfego de drogas em
vários bairros da cidade,
efetuando apreensões de
entorpecentes e
recolhimento de
menores. Um sinal de que
Taubaté começa a reagir
nessa guerra contra a
violência urbana e no
caminho da segurança

Polícia Militar coloca a
Operação Cone Leste
Paulista em Ação em

Taubaté
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A prefeitura municipal de
Taubaté abre inscrições
para cursos
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s
gratuitos no AMETRA
(Atendimento Múltiplo
na Educação e no
Trabalho), para jovens de
12 a 17 anos e 11 meses,
oferecendo gratuitamente
diversos cursos
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s ,
conveniados com o
SENAI, através dos quais
o adolescente estará apto
a iniciar em sua própria
residência, com recursos
básicos, geração de renda
em apoio à família. Os
interessados devem
comparecer em uma das
unidades do Ametra entre
os dias 01 e 18 de
fevereiro, das 8h às 11h e
das 14h às 17h.
Documentos necessários
para matrícula: 1 foto
3x4, cópia do
comprovante de endereço
(com CEP), do RG e CPF

do aluno ou responsável,
declaração escolar e
telefone para contato. Os
cursos são de segunda a
sexta-feira, no período da
manhã e tarde. Mais
informações pelos
telefones (12) 3625-
5060 / 3631-3199.
Confira as Unidades do
AMETRA e os cursos
oferecidos O AMETRA I
situa-se na Avenida
Armando Salles de
Oliveira, 284, próximo a
CTI, e oferece os cursos
de Elétrica, Eletrônica,
Serigrafia, Cabeleireira,
Informática, Manutenção
e configuração de micro-
comutadores, Moda-
costura e Artes e
D e c o r a ç ã o ,
 com 4 turmas diárias de
2ª a 6ª feira, em período
não escolar. O AMETRA
II situa-se na Avenida
Santa Luiza do Marillac,
1375, Jardim do Sol,
próximo ao Horto

Municipal, e oferece
cursos de Marcenaria,
Serralheria Artística,
Serigrafia, Informática,
Mecânica de Autos,
Perfumaria, Tapeçaria,
Culinária, Computação
Gráfica e Elétrica de
Autos. O AMETRA III
situa-se na Avenida Santa
Cruz do Areão, 1735
bairro do Areão e oferece
cursos de Ajustador
Mecânico, Serralheria,
Informática, Eletricista
Enrolador, Desenho
técnico mecânico,
Mecânico de motocicleta,
Marcenaria de pequeno
móveis e Tapeçaria. O
ASTE – AMETRA situa-se
na Avenida
Professor Gentil de
Camargo S/N Parque Três
Marias e oferece cursos
de Artes, Informática,
Inglês, Marchetaria,
Projeto e produto,
Gastronomia e
Serigrafia..

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para
cursos gratuitos do

AMETRA

A Operação Cata Treco
que foi realizada no
último final de semana,
nos bairros Jardim
Mourisco e Esplanada
Santa Terezinha, superou
as expectativas quanto ao
recolhimento de lixos
com possíveis criadouros
do mosquito transmissor
da Dengue (Aedes
aegypti). No sábado e
domingo foram
recolhidos 12 toneladas
de entulhos e nesta
segunda a operação
continua, realizando a
coleta em ruas dos bairros
onde não houve tempo no
final de semana, a
expectativa é que seja
retirado um total de 19
toneladas, incluindo a
segunda-feira. A operação
foi realizada em conjunto

pelas Secretárias de
Serviços Municipais e
Saúde, envolvendo a
V i g i l â n c i a
E p i d e m i o l ó g i c a
municipal. Antes da ação
os moradores foram
comunicados através de
carro de som e orientados
a deixarem em suas
calçadas materiais como
latas, garrafas, pias e
pneus velhos, por
exemplo. De acordo com
o Secretário
de Saúde, Drº Pedro
Henrique da Silveira, o
“Cata Treco” deste ano
está no início e já
mostrou a força de
Taubaté na luta contra a
Dengue. No próximo final
de semana o “Cata treco”
irá acontecer em outros
bairros da cidade, que

serão definidos após
reunião entre as
Secretarias de Saúde e
Serviços Municipais, que
acontecerá na quarta-
feira, dia 02. Essa ação
visa intensificar mais
ainda todas as atividades
que a prefeitura vem
desenvolvendo com
objetivo de impedir uma
epidemia de dengue em
Taubaté. Os órgãos
públicos de Taubaté não
pararam nem por um
momento de trabalhar o
problema da Dengue. É
necessário neste
momento o
compromisso de todos os
cidadãos para chegarmos
ao objetivo de todos, que
é proteger Taubaté da
ameaça de uma epidemia
de Dengue.

Operação Cata Treco
recolhe 12 toneladas de

entulho no final de
semana

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
entregar kits com material
escolar a todos seus alunos
dos ensinos infantil e
fundamental. Os produtos
serão entregues na primeira
semana de aula – marcada
para ter início no dia 10 de
fevereiro. Foram criados três
modelos de kits. O primeiro
modelo é voltado para os
alunos do ensino
infantil (berçário até
 infantil 2, atendidos pelas
creches), que conta com
cerca de 10 itens, como giz
de cera, lápis de cor, entre
outros. O segundo modelo é
adequado para alunos do pré
(ensino infantil) ao 2º ano

(ensino fundamental),
contendo cerca de 15 itens,
como estojo, caderno, lápis,
régua, entre outros. O
terceiro modelo de kit é
direcionado para os
estudantes da 3ª até a 4ª série
do ensino fundamental,
contendo até 14 itens. “Os
pais de alunos das escolas da
rede municipal não precisam
se preocupar em comprar
material porque a Prefeitura
vai entregar tudo para os
alunos”, afirmou
a secretária de Educação,
Bárbara Zenita França
Macedo. Ela lembrou que a
entrega de material faz parte
do plano municipal de
educação . “Desde 2007, a

administração do prefeito
João Ribeiro vem entregando
os materiais aos alunos. Isso
é um ganho financeiro para os
pais e um enorme benefício à
aprendizagem dos
estudantes”, completou a
secretária. Além do material
escolar, a Prefeitura entrega,
todos os anos, materiais
pedagógicos para as
unidades escolares, para uso
coletivo, como itens de
papelaria: diferentes tipos de
papéis, pincéis, entre outros
que podem ser
utilizados nas aulas de artes,
além de jogos interativos,
para todas as idades, e livros
de literatura infantil e infanto-
juvenil.

Material escolar para
todos os alunos da
Prefeitura de Pinda

Entre os tratamentos
realizados estão shiatsu,
r e f l e x o l o g i a ,
a u r i c u l o t e r a p i a ,
fisioterapia para
gestantes, pessoas com
incontinência urinária,
mastectomizadas e
dermato-funcional A
partir do dia 31 de janeiro,
o curso de Fisioterapia da
Faculdade Anhanguera de
Taubaté inicia o processo
de triagem para a
realização de
atendimentos gratuitos à
população em sua Clínica
de Fisioterapia. Entre os
serviços disponibilizados
estão shiatsu,
r e f l e x o l o g i a ,
a u r i c u l o t e r a p i a ,
fisioterapia para
gestantes, pessoas com
incontinência urinária e

mastectomizadas. Além
desses, a novidade esse
ano é que será oferecido
o atendimento dermato-
funcional, voltado para
pessoas que passaram por
cirurgias estéticas, além
de tratamento de celulites
e gordura localizada. “Os
atendimentos têm início
no dia 7 de fevereiro na
clínica, mas é necessário
que seja feita uma triagem
prévia”, explica o
coordenador do curso de
Fisioterapia da
Faculdade Anhanguera de
Taubaté, Ronald
Gonçalves. Os
procedimentos serão
feitos pelos alunos do
último período, com a
supervisão de professores
especializados na área. Os
interessados no benefício

devem se inscrever e
apresentar os seguintes
documentos para
participar do processo de
triagem: xérox do RG,
CPF ou certidão de
nascimento, comprovante
de endereço e de renda,
além do encaminhamento
médico com o
diagnóstico. A Clínica de
Fisioterapia apresenta
uma infraestrutura para
prestar atendimento de
excelência e qualidade à
comunidade taubateana e
região. Ela está
 localizada à Av. José
Olegário de Barros 46/58,
no Bairro Vila Nossa
Senhora das Graças, em
Taubaté. O horário de
atendimento é das 8 às 12
horas e das 13 às 17
horas.

Clínica de Fisioterapia da
Anhanguera de Taubaté

inicia triagem para
atendimentos gratuitos à

população

De 1º a 15 de fevereiro, o
público da unidade poderá
conferir mostra gratuita
sobre o cotidiano caipira
do interior paulista. A
entrada é franca. A
exposição Lembranças é
uma coletânea de 16
registros coloridos do
cotidiano singelo e
caipira do interior de São
Paulo. A mostra, que
ficará em cartaz de 1º a 15
de fevereiro, estará aberta
à visitação pública gratuita
de segunda-feira a
domingo, no SESI
Taubaté. A fotógrafa
Valéria Garbullio faz um
resgate do lirismo, da
simplicidade e da
nostalgia de sua infância
no sítio dos avós em
Duartina (SP). Ela ressalta
que milhões de pessoas

no Brasil têm raízes
interioranas. “Espero que
minhas fotos ajudem a
resgatar as boas
lembranças”, diz. E
questiona: “Como
esquecer do fogão a
lenha, dos ninhos de
galinha, dos almoços de
domingo debaixo das
árvores, da polenta com
frango e da criançada livre
pra brincar, sonhar e
f a n t a s i a r ? ” .
Sobre a fotógrafa A
paulista Valéria
 Garbullio é formada em
C o m u n i c a ç ã o
Social pela Universidade
Estadual Paulista
 (Unesp) e trabalhou
durante 12 anos
 em frente às câmeras
como repórter de
televisão. Quando passou

a atuar no universo da
comunicação corporativa,
ela teve a oportunidade de
exercer plenamente sua
paixão pela fotografia.
Para reunir o acervo da
mostra, aliou feeling
jornalístico e
sensibilidade na hora de
registrar cenas ainda
comuns em áreas rurais
do interior do Estado de
São Paulo. SERVIÇO:
Exposição Fotográfica
Lembranças Local: SESI
Taubaté – Rua Voluntário
Benedito Sérgio,
710 – Bairro Estiva
Datas e horários: de 1º a
15 de fevereiro – de
segunda-feira a sexta-
feira, das 8h às 20h, aos
sábados, domingos e
feriados, das 9h às 18h.
Entrada: franca

Sesi Taubaté apresenta a
mostra Lembranças


