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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.

Miscelânea

Ubatuba prossegue com a
campanha de realização
do teste rápido para HIV,
que é gratuito e o
resultado sigiloso. Os
exames são realizados
diariamente no
Ambulatório de
Infectologia e é tão
confiável quantos os
testes de laboratório. Sai
em, no máximo, 15

minutos.O teste rápido
para HIV já vem sendo
realizado no município
desde janeiro de 2011.
Até o mês de maio, foram
realizados 191 testes,
sendo 92 pessoas
do sexo feminino e 59 do
sexo masculino.
A faixa etária de maior
procura pelo teste está
entre 20 e 34 anos,

seguido pela faixa etária
de 35 a 49 anos. Destes,
96 pessoas realizaram o
teste de HIV pela
primeira vez.
Este exame é
realizado diariamente
no Ambulatório de
Infectologia que
fica na Rua Antonio
Silva Balio, 44, Silop.
Não precisa de jejum.

Ubatuba realiza teste
rápido e gratuito de HIV

Indústria, mineração,
construção civil,
prestação de serviços e
administração pública
puxam geração de
empregos.A última
publicação do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) - órgão
da Secretaria Estadual de
Emprego e Relações do
Trabalho - mostrou que
P i n d a m o n h a n g a b a
continua na ponta na
geração de postos de
trabalho na região.Em
maio, a cidade apresentou
nova variação positiva e já
acumula 4,85% no ano.
Para ter uma base, é o
melhor índice da região,
que tem Caçapava com
2,41%; Guaratinguetá
(2,32); Jacareí (3,46);
São José dos Campos
(1,05); e Taubaté
(4,08).No acumulado dos
últimos 12 meses, a
diferença de
Pindamonhangaba para as
duas principais cidades da
região é ainda maior:
Pinda (6,40%); São José
dos Campos (- 0,67%); e
Taubaté (5,28%).A
Secretaria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o

Econômico atribui o
resultado a uma série de
fatores, dentre os quais se
destaca o aumento na
atividade industrial. “A
indústria de
transformação é o carro
chefe no indicador.
Trabalhamos fortemente
na captação de vagas junto
às empresas. É trabalho
diário e de muita
dedicação e nossa equipe
no PAT (Posto de
Atendimento ao
Trabalhador) tem uma
participação importante
neste sucesso”, disse o
secretário Álvaro Staut
Neto.O prefeito João
Ribeiro lembrou que nos
últimos anos a geração de
empregos sempre esteve
em alta na cidade. “O
número de empregos com
carteira assinada
a u m e n t o u
consideravelmente na
maioria dos segmentos
econômicos. As
indústrias e empresas de
uma maneira geral são as
grandes responsáveis por
isso, todavia, muitas delas
foram motivadas a se
expandir e a contratar,
devido ao planejamento
da cidade, plano diretor,

leis de incentivos fiscais
e mão-de-obra qualificada
e outras facilidades
encontradas em
Pindamonhangaba”.Além
do setor industrial, o
prefeito destacou outras
atividades. “Embora Pinda
seja uma cidade cujas
atividades sejam
p r e d o m i n a n t e m e n t e
industriais, temos dados
significativos em outros
setores – mostrando que
estamos atentos e
trabalhando também em
outras frentes
econômicas. Os setores
de serviços, construção
civil, extração e a
administração pública têm
uma parcela significativa
no índice”.João Ribeiro
ainda ressaltou que
Pindamonhangaba está
entre as 30
principais cidades do
Estado de São Paulo no
Índice de Participação
dos Municípios.
“Vivemos um
momento espetacular
neste quesito, que é
gerado, sobretudo, através
do sucesso no valor
adicionado - este que
cresceu 83% nos seis
últimos anos”,

Emprego: Pinda lidera
geração de postos de

trabalho na região Neste sábado (2/07), às
21h, o Auditório Cláudio
Santoro recebe a
Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
(OSESP) sob regência do
maestro israelense,
Pinchas Zukerman para
abrir a programação do
42º Festival Internacional
de Inverno de Campos do
Jordão – Luis Arrobas
Martins.Num concerto
que homenageia Ludwig
van Beethoven, a OSESP
apresenta “As Criaturas de
Prometeu”, op 43,
Sinfonia n 1, op.21 em dó
maior e Concerto para
violino e orquestra, op 61
em ré maior, onde
Zukerman será o solista,
apresentando ao público o
seu lado de exímio
violinista. Os ingressos
custam R$ 100,00.O
segundo dia de
apresentações começa, às
11h, com concerto da
Orquestra Jovem do
Estado sob o comando do
maestro inglês Frank
Shipway, que trazem ao
palco obras de Piotr Ilitch
Tchaikovsky, como Suíte
do balé “O Lago dos
Cisnes” e Sinfonia n.06,
op.74 em si menor. A
apresentação tem entrada
francaLogo em seguida,
às 12h 30, a Concha
Acústica da Praça do
Capivari recebe sua
primeira atração dessa
edição. A Orquestra de
Metais Lyra de Tatuí sob
regência do maestro
Adalto Soares. O
concerto tem entrada
franca.A Igreja Matriz de
Santa Terezinha mais uma
vez é palco do Festival de
Inverno e recebe neste

domingo, às 15h 30, o
Núcleo de Música Antiga
da EMESP, sob a batuta de
Luis Otavio Santos, que
também atuará com
solista com violino
barroco. Neste concerto o
Núcleo traz a Campos do
Jordão obras Johann
Sebastian Bach como a
Sinfonia (abertura da
cantata BWV 21 “Ich
hatte viel
Bekümmernis”), os
Concertos de
Brandenburgo n 5, BMV
1050 e Brandenburgo n 4,
BMV 1049. A
apresentação tem entrada
franca.De volta à Concha
Acústica, às 16h 30, quem
sobe ao palco é a
Orquestra Jovem Tom
Jobim sob regência de
Roberto Sion e quando
recebem entre os
convidados Daniel Jobim
e Paulo Jobim para um
concerto em
comemoração aos 10
anos da Orquestra. A
apresentação abre com
Prelúdio das Bachianas
n.4 (Heitor Villa-Lobos),
em seguida com arranjos
de Laércio de Freitas a
formação traz obras de
Tom Jobim: Deus e o
diabo na terra do sol,
Caribe, Só em teus
braços, Desafinado,
Bonita Demais, Águas de
Março. No encontro com
a família algumas
parcerias do compositor
como Sabiá (com Chico
Buarque), Dindi, Two
Kites/ Eu preciso de você
(com Aloísio de
Oliveira), Modinha e Se
todos fossem iguais a
você (com Vinícius de
Moraes). O concerto tem

entrada franca.Fechando a
programação do domingo,
o Auditório recebe a
Orquestra Experimental
de Repertório, sob
regência de Jamil Maluf e
gaita de Corky Siegel, a
partir das 18h. A
formação criada em 1990
traz ao palco obras de
Richard Strauss (Don
Juan, op 20 e Till
Eulenspiegels lustige
Streiche, op. 28) e
William Russo (Street
Music, op. 65, “A Blues
Concerto”). A
apresentação tem entrada
franca.A 42ª edição do
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão “Dr. Luís Arrobas
Martins” é uma realização
do Ministério da Cultura,
por meio da Lei Rouanet,
e pelo Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da
Cultura. A Direção
Artístico-pedagógica é da
EMESP Tom Jobim
(Escola de Música do
Estado de São Paulo),
gerida pela Organização
Social Santa Marcelina
Cultura. Conta
 ainda com o apoio
institucional da Prefeitura
de Campos do Jordão,
bem como das Prefeituras
das cidades de
Jundiaí, Piracicaba,
 Santo André e
 Santos, assim como
parcerias com:
Conservatório de Paris,
Unesp, Cozinha da
Montanha, Telefonica,
Rádio e TV Cultura,
Melhoramentos, Burti e
diversas organizações da
área social e cultural de
Campos do Jordão.

Festival de Inverno abre
suas cortinas no sábado
em Campos do Jordão

Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.
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E abrindo mês de julho,
no sábado (2/07), que se
apresenta em Campos do
Jordão é a cantora Tiê que
traz o show de seu novo
cd “A Coruja e o
Coração”, lançado em
março de 2011.Nesta
apresentação, Tiê assume
microfone, violão e piano
e conta com o produtor
do disco e multi-
instrumentista Plínio
Profeta (guitarra, baixo,
banjo, etc), Naná Rizini
(bateria) e Gianni Dias
(baixo guitarra e violão),
para apresentar o novo
repertório que traz
canções autorais,
parcerias além de novas
versões. Entre as canções
que compõe as 14 faixas
do novo álbum estão “Na

Varanda da Liz”, que
apresenta o novo
momento na vida da
cantora após o
nascimento de sua filha
Liz; “A Coruja e o
Coração”, com
composição de Plínio
Profeta e composição de
João Cavalcanti; “Piscar
de Olhos”, que é uma
parceria de Tié, Profeta e
Karina Zeviani, que
também ajudou a compor
com a cantora “Já É Tarde”
e “Para Alegrar o Meu
Dia”. Alem de canções
como “Perto e Distante”.
“Hide and Seek”, “Só Sei
Dançar Com Você”, “Te
Mereço “,  “Te Valorizo”,
“For You and For Me”,  e
“Mapa-Múndi”, que reúne
obras autorais suas e uma

homenagem aos
compositores de sua
geração.Acompanhada
apenas de violão
flamenco e palmas, Tiê
apresenta sua versão
dramática para “Você Não
Vale Nada”, clássico da
música brega composto
por Dorgival Dantas e
popularizado pelo grupo
sergipano de forró
eletrônico Calcinha
Preta.Música na Praça
começa sempre às 16h,
sendo uma realização da
Alpha FM, com apoio da
Prefeitura de Campos do
Jordão, com entrada
franca e classificação
livre. Outras informações
na Secretaria Municipal
de Turismo (12) 3663-
1098.

Tiê é atração deste
sábado no Música na

Praça

A Fundação Educacional e
Cultural de Caraguatatuba
– Fundacc está com
inscrições abertas para
capacitação para Garçom/
Garçonete em parceria
com a Etec de Caraguá. O
intuito da Fundacc e da
Etec é capacitar mão de
obra oferecendo uma
oportunidade de
qualificação que
possibilite a geração de
renda para as famílias,
com vista ao Caraguá a
Gosto, tradicional festival

gastronômico que este
ano começou dia 29 de
julho e movimenta o
comércio local.Os
interessados em
participar devem ter no
mínimo 18 anos, residir
em Caraguá e procurar a
sede da Fundacc,
localizada na Rua Santa
Cruz, 396, no Centro,
munido de documentos
pessoais. As inscrições
podem ser feitas de
segunda à sexta-feira, das
8h às 12h e das 13h às

17h. As aulas terão início
no dia 4 de julho e serão
ministradas no período
vespertino, das 13h30 às
16h30.Além de noções
práticas e teóricas da
profissão, a capacitação
para Garçom/Garçonete
oferecerá ao aluno aulas
de ética e manipulação e
higienização de
alimentos. O curso é
gratuito e as vagas são
limitadas. Mais
informações (12) 3897-
5660.

Fundacc oferece curso
de Garçom com

certificação da Etec

Professores da rede
municipal de ensino de
Caraguá participam neste
sábado (02/07/2011) da
palestra “Educação sem
Limites – Ampliando a visão
dos professores na educação
de crianças com baixa visão”.
O curso será no auditório da
Fundacc, das 8h às 17h.Os
140 inscritos no projeto
participarão de um seminário
sobre o tema, ministrado por
membros do setor de Visão
Subnormal do departamento
de Oftalmologia da Santa
Casa de São Paulo. Os
palestrantes vão discutir
formas de trabalhar com o
aluno e como adaptar o
material de trabalho para
facilitar o aprendizado das
crianças.A coordenadora do
setor de Educação Inclusiva
da secretaria municipal de

Educação, Ivy Malerba,
lembra que a participação
dos professores é essencial
no aprendizado dos alunos.
“O objetivo do projeto é
sensibilizar os educadores
sobre a questão da baixa
visão. Modificações simples
no material e nas atividades
de sala de aula contribuem
muito no processo de
aprendizado dessas
crianças”.      O evento é
realizado pelo Governo
Municipal, por meio
 do setor de Educação
Inclusiva, da secretaria de
Educação, em parceria com
a Santa Casa de
Misericórdia, de São
Paulo. Programação 2 de
julho (sábado) 8h30 –
Abertura8h45 – Anatomia e
fisiologia da visão e principais
funções visuais9h15 –

Patologias oculares e
implicações funcionais10h –
Vivência e discussão10h30 –
Intervalo 11h – Definição de
baixa visão, cegueira e
deficiência física11h15 –
Implicações de baixa visão
no desenvolvimento e
aprendizagem12h –
Avaliação física e funcional da
criança com baixa
visão12h30 – Almoço 13h30
– Comportamentos visuais
freqüentes em crianças
 com baixa visão e sugestões
de adaptação de
material e do meio
ambiente14h30 –
Vivência15h – Apresentação
do caso de uma criança com
baixa visão e discussão 16h
– Discussão sobre a inclusão
escolar de criança com baixa
visão 17h – Avaliação e
encerramento

Baixa visão é tema de
seminário para

educadores em Caraguá

Os atletas de Caraguá já
estão se preparando para a
55ª edição dos Jogos
Regionais, que esse ano será
realizado em
Pindamonhangaba de 5 a 16
de julho. A delegação de
Caraguá é composta por 329
pessoas, sendo 314 atletas.
A prefeitura é responsável
pelo pagamento das
inscrições, uniformes,
alimentação e transporte da
equipe.  Os esportistas
competirão nas seguintes
modalidades: atletismo,
basquete, biribol, bocha,
ciclismo, capoeira, damas,

futebol, futsal, ginástica
rítmica, handebol, judô,
karatê, malha, natação, tae
kwon do, tênis, tênis de mesa,
voleibol, vôlei de praia e
xadrez.Destaque para o
calouro Lucas Batista
Gomes, 17 anos, da equipe
de natação da cidade. A
treinadora do grupo, Juliana
Aparecida de Oliveira,
enfatiza que o atleta,
recentemente, foi campeão
da Copa São Paulo de
Natação nos 100m
borboleta, 50m livre e vice-
campeão nos 100m nos
Jogos da Juventude. “Lucas

tem boas chances de
conseguir medalhas. Ele
treina forte a dois anos e
também busca o índice para
os Jogos Abertos no mês de
outubro em Mogi das
Cruzes”, relata
Juliana.Segundo o
coordenador da delegação
de Caraguá, Dagoberto
Oliveira Azedo, as equipes
estão preparadas para
disputar os jogos. “Os atletas
e as equipes de Caraguá
terão uma reunião para
acertar os últimos detalhes
antes da viagem”, explicou
Dagoberto.

Jogos Regionais
contará com 314 atletas

de Caraguá

A cidade está na chave 2,
junto com as cidades de
C a ç a p a v a ,
Pindamonhangaba e
Taubaté. A escola
municipal Professor Luiz
Ribeiro Muniz, do bairro
Martim de Sá, é a
representante de Caraguá
na 12ª edição da Gincana
da Solidariedade. O
alimento da primeira
etapa é o arroz, as
doações podem ser feitas
nas escolas municipais e
na secretaria municipal de
Educação. O
encerramento da primeira
etapa da chave 2 será no
dia 19 de agosto, em

Taubaté, onde haverá a
contagem dos alimentos
arrecadados. A cor da
cidade é amarela, que será
utilizada nas camisetas
dos alunos. As doações
serão entregues ao Fundo
Social de Solidariedade
do município, que
distribui os alimentos
para entidades
assistenciais. A próxima
etapa já tem data marcada.
Caraguá participa da final
do feijão no dia 9 de
novembro, em
Pindamonhangaba .O
evento tem início em
agosto e final prevista para
outubro. Os alimentos

arrecadados são pesados e
revertidos em pontos para
o município. Além dos
alimentos, outras
atividades também geram
pontos na gincana, como
brincadeiras, jogos e
apresentações artísticas e
c u l t u r a i s . C a d a
município se
 inscreve com uma
 escola representante,
que indica no mínimo dez
entidades assistenciais da
cidade para serem
beneficiadas. Caraguá foi
campeã da gincana em
2008, com a escola
Professora Antonia
Antunes Arouca.

Caraguá recolhe arroz
para Gincana da

Solidariedade

A Prefeitura de Taubaté abriu
ontem,  quinta-feira, dia 30,
às 9 h, a 1ª FLIT – Feira
Literária Infantil de Taubaté.
O evento se estenderá até o
dia 4 de julho, na área de
dispersão da Avenida da
Alegria do Povo Taubateano,
com entrada
gratuita.Organizada pela
Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, a FLIT é
a maior novidade na área
cultural do município que, em
março deste ano, foi
oficializado como a Capital
Nacional da Literatura
Infantil, pela presidente Dilma
Roussef.A programação da
1ª FLIT conta com muitas

atrações para os públicos
infanto-juvenil e adulto. Além
da participação de editoras e
livrarias, haverá espaços para
bate-papos com autores,
oficinas culturais e
p e d a g ó g i c a s . O u t r o s
destaques serão as oficinas
de escritores infantis, uma
iniciativa para desenvolver e
incentivar as crianças a se
tornarem escritores. Para
tanto, serão realizadas
atividades como saraus,
palestras e leitura dramática,
entre outras.A FLIT será
aberta a toda a população das
9h às 20h e as escolas
poderão participar levando
seus alunos. Muitos projetos

de incentivo a leitura serão
desenvolvidos na feira,
visando consolidar Taubaté
como a Capital Nacional da
Literatura Infantil e
proporcionar o contato com
a obra de Monteiro Lobato
e de outros autores nacionais
que se dedicam ao publico
infantil.Coincidentemente,
também em 2011
o Museu Histórico,
Folclórico e Pedagógico
Monteiro Lobato, instalado
no Sítio do Picapau Amarelo,
comemora 30 anos de
existência.O livro “Diário de
Taubaté - 35 anos de
ousadia” estará exposto no
stand da Jac Editora.

Ontem foi a  abertura da
1ª Feira Literária Infantil


