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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.

A Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz, do
Ministério da Saúde)
assinou um acordo com a
multinacional Roche que
permitirá ao Brasil
produzir o medicamento
Micofenolato de
Mofetila, indicado contra
a rejeição de órgãos
t r a n s p l a n t a d o s ,
principalmente rins.
Ainda em 2011, a
Fundação fornecerá 9
milhões de comprimidos
ao Sistema Único de
Saúde (SUS). A parceria
com a Roche também
prevê intercâmbio
científico para o
desenvolvimento de
novos tratamentos e
transferência de
tecnologia para a
produção de
medicamentos contra
câncer, doenças
neurológicas e virais. O
acordo levará a uma
redução do preço
praticado com o
Ministério da Saúde (MS)
durante o período de
transferência de
tecnologia (o valor
passará de R$ 1,87 para
R$ 1,67) e também
propiciará o domínio de
todas as fases do
processo, incluindo a
produção do insumo
farmacêutico ativo (IFA).
Com a incorporação do
todo o processo de
produção do
medicamento, a
estimativa é que o gasto
anual do governo diminua
nos próximos anos. A
partir de 2012, a
produção da Fiocruz
atingirá 20 milhões de
unidades por ano. O
presidente mundial da
Roche, Severin Schwan, e
o presidente da Fiocruz,

Paulo Gadelha,
participaram da
assinatura, na sede da
Fiocruz, no Rio de
Janeiro. Para o presidente
da Fiocruz, o acordo com
a multinacional permitirá
aumentar a
sustentabilidade do SUS e
é mais um avanço no
fortalecimento da
política nacional de
pesquisa e
desenvolvimento (P&D),
além de abrir
oportunidade para outras
p a r c e r i a s . ” E s s a
capacidade de diálogo e
intercâmbio tecnológico
e científico é
fundamental para o país,
trazendo benefícios para a
população”. Gadelha
lembrou que o projeto
contribui para reduzir o
déficit comercial
brasileiro na área da saúde,
e que a Fundação e o
Brasil ganham ao firmar
parcerias que tenham
como contrapartida o
investimento em ciência e
tecnologia. “Estamos
garantindo o acesso a
m e d i c a m e n t o s ” ,
complementou. Segundo
o diretor do Instituto de
Tecnologia em Fármacos
( F a r m a n g u i n h o s /
Fiocruz), Hayne Felipe, o
acordo possibilita à
instituição incorporar
novas tecnologias e
aumenta sua autonomia.
O presidente mundial da
Roche, Severin Schawn,
afirmou que espera
desenvolver uma
cooperação de longo
prazo com a Fundação e o
país. “É uma oportunidade
para inovar e crescermos
juntos. Por isso não
penso em termos de
meses ou em projetos de
curto prazo. O Brasil é

cada vez mais importante
no mundo, e a Roche, que
está aqui há 80 anos, quer
ficar pelo menos mais
80”. O número de
transplantes realizados no
país apresenta
crescimento sustentado
nos últimos anos.
Enquanto em 2003 foram
realizados 12.722
procedimentos, em 2009
o Brasil contabilizou
20.253 cirurgias desse
tipo – um aumento de
59,2%. Só no primeiro
semestre de 2010, o
número de transplantes de
órgãos sólidos (coração,
fígado, rim, pâncreas e
pulmão) chegou a 2.367.
A quantidade é 16,4%
maior que o número de
procedimentos realizados
no mesmo período de
2009 (2.033
transplantes). A Roche é
uma empresa suíça e
ocupa a sétima posição
no ranking das maiores
empresas farmacêuticas
em âmbito mundial, com
um faturamento de 49,1
bilhões de francos suíços
(US$ 50,7 bilhões) e
i n v e s t i m e n t o
em pesquisa e
desenvolvimento de 9,9
bilhões de francos suíços
(US$ 10,3 bilhões), em
2009. A multinacional
atua nas áreas de
medicamentos e
diagnósticos, com foco
em oncologia, infecções
virais, disfunções dos
sistemas metabólico e
nervoso central e doenças
inflamatórias. Em 2009,
com a aquisição da
Genentech, empresa líder
em biotecnologia, por
US$ 46,8 bilhões, a
Roche assumiu também a
liderança no setor de
oncologia.

Brasil produzirá
medicamento contra

rejeição de transplantes
de rins

Estados e municípios devem
intensificar ações para
eliminar criadouros do Aedes
aegypti. Sintomas e
tratamento dos pacientes
independem do tipo de vírus
que causa a doença .O verão
acabou, mas os cuidados
com a dengue não devem ser
interrompidos. A
intensificação das chuvas e o
calor contínuo, em vários
estados, favorecem a
proliferação do Aedes
aegypti, mosquito transmissor
da doença. A prevenção
deve ser mantida, mesmo
com a redução de 37% nos
casos de dengue, no
comparativo entre janeiro e
fevereiro de 2011 e 2010.
Este ano, até 26 de fevereiro,
foram 155.613 casos em
todo o país, contra 248.385
no mesmo período do ano
passado. O alerta é do
secretário de Vigilância em
Saúde, do Ministério da
Saúde, Jarbas Barbosa. Para
ele, é fundamental manter as

ações de eliminação dos
focos do mosquito e ficar
atento para o surgimento dos
primeiros sintomas da doença
– recomendações que valem
tanto para os gestores
municipais e estaduais de
Saúde quanto para a
população. “A combinação
do trabalho preventivo de
cada família com as ações do
Poder Público é capaz de
reduzir a população do
Aedes aegypti e,
consequentemente, evitar
epidemias”, afirma Jarbas
Barbosa.Entre dezembro e
maio, as pessoas devem
redobrar os cuidados com
suas casas, verificando o
armazenamento de água, o
lixo e todos os recipientes
que possam acumular água e
virar criadouros do mosquito.
“Além disso, a população
deve cobrar das Prefeituras
o mesmo cuidado no
ambiente público, com o
recolhimento regular de lixo
nas vias, a limpeza de

terrenos baldios, praças,
cemitérios e a fiscalização de
borracharias”, recomenda o
secretário. De acordo com o
último Levantamento do
Índice Rápido de Infestação
por Aedes aegypti (LIRAa),
divulgado em dezembro de
2010 pelo Ministério, a maior
parte dos criadouros do
mosquito encontrados nas
capitais do Norte e Nordeste
estavam relacionados ao
abastecimento irregular de
água, em depósitos como
caixas d’água, tambores e
toneis.No Sudeste e no Sul,
predominam os criadouros
em depósitos domiciliares,
ou seja, dentro da casa ou do
ambiente de trabalho das
pessoas, em vasos e pratos
de plantas, ralos, lajes e
calhas. No Centro Oeste, as
larvas do mosquito foram
encontradas, na maioria das
vezes, nos chamados
resíduos sólidos, depósitos
relacionados ao lixo
acumulado.

Chuva e calor intensos mantêm o

Brasil em alerta contra a dengue

A presidenta Dilma Rousseff e o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, lançaram nesta segunda-
feira (28), em Belo Horizonte
(MG), a Rede Cegonha,
composta por um conjunto de
medidas para garantir a todas as
brasileiras, pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), atendimento
adequado, seguro e humanizado
desde a confirmação da gravidez,
passando pelo pré-natal e o
parto, até os dois primeiros anos
de vida do bebê. As medidas
previstas na Rede Cegonha –
coordenadas pelo Ministério da
Saúde e executadas pelos
Estados e Municípios, que
deverão aderir às medidas –
abrangem a assistência
obstétrica (às mulheres) – com
foco na gravidez, no parto e pós-
parto como também a assistência
infantil (às crianças). A Rede
Cegonha contará com R$ 9,397
bilhões do orçamento do
Ministério da Saúde para
investimentos até 2014. Estes
recursos serão aplicados na
construção de uma rede de
cuidados primários à mulher e à
criança. “Estamos colocando
nesta Rede não só recursos
financeiros mas, também, toda a
força do SUS com o objetivo de
priorizar os cuidados às mulheres
e às crianças do Brasil”, destacou
o ministro Alexandre Padilha,
durante a cerimônia de
lançamento da Rede Cegonha. A
presidenta Dilma definiu a Rede
Cegonha como um dos
programas de expansão do
Sistema Único de Saúde. “Ela faz
parte de um compromisso que eu
assumi com a qualidade da saúde
no país”, afirmou. “Nosso
esforço é continuarmos
ampliando o acesso à saúde em
um sistema de alta qualidade. E o
SUS começará a medir a
qualidade dos serviços que
presta pelas ações da Rede
Cegonha direcionadas às mães e
aos bebês”, completou a
presidenta. De acordo com o
ministro Alexandre Padilha, os
quase R$ 9,4 bilhões serão
investidos “em toda a rede de
serviços, que devem assumir o
cuidado à gestante e à criança,
desde o pré-natal até os dois
anos de idade: começa pela
unidade básica de saúde, passa
pelos exames de pré-natal e pelo
transporte seguro, até o parto nos
leitos maternos do SUS”.
Estimativas apontam que o Brasil

tem cerca de três milhões de
gestantes, sendo que mais de
dois milhões são assistidas
exclusivamente pelo SUS. A meta
é levar as ações inseridas na
Rede Cegonha a todo o país.
Inicialmente, o cronograma de
implantação da rede priorizará as
regiões da Amazônia Legal e
Nordeste – que têm os mais altos
índices de mortalidade materna e
infantil – e as regiões
metropolitanas, envolvendo a
maior concentração de
gestantes. Porém, conforme
explicou o ministro Alexandre
Padilha, qualquer município pode
aderir à Rede. “E vamos
acompanhar a implementação das
ações em todo o Brasil porque
não podemos e não vamos
tolerar o mal uso dos recursos
da saúde”, reforçou. O ministro
também lembrou que as obras do
artista plástico Romero Brito,
produzidas especialmente para a
Rede Cegonha, serão utilizadas
como padrão visual das unidades
de saúde inseridas na Rede.
Durante a cerimônia, em Belo
Horizonte, foi assinado Termo de
Doação para transferência dos
direitos autorais das obras ao
Ministério da Saúde. Também foi
assinado Termo de Compromisso
entre o ministério e os conselhos
nacionais de Secretários
Estaduais de Saúde (Conass) e
de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems) para a
implementação das ações
estratégicas da Rede Cegonha
em todo o país. Gestantes – A
Rede Cegonha terá atuação
integrada com as demais
iniciativas para a saúde da mulher
no SUS, com foco nas cerca de
61 milhões de brasileiras em idade
fértil. Nos postos de saúde, será
introduzido o teste rápido de
gravidez. Confirmado o resultado
positivo, será garantido um
mínimo de seis consultas durante
o pré-natal, além de uma série de
exames clínicos e laboratoriais. A
introdução do teste rápido,
inclusive para detectar HIV e
sífilis, também será novidade
para reforçar o diagnóstico
precoce e a adesão ao
tratamento. Desde a descoberta
da gravidez até o parto, as
gestantes terão
acompanhamento da Rede
Cegonha, tomando um posto de
saúde como referência, e saberão,
com antecedência, onde darão a
luz. As grávidas receberão auxílio

para se deslocarem até os postos
de saúde para realizar o pré-natal
e à maternidade na hora do parto,
com vale-transporte e vale-táxi.
A Rede Cegonha também prevê
a qualificação dos profissionais
de saúde que darão a assistência
adequada às gestantes e aos
bebês. Serão capacitados os
profissionais de saúde que
atuam tanto na atenção primária
como em serviços de urgências
obstétricas.Atenção Hospitalar –
A qualificação da atenção
compreenderá a criação de novas
estruturas de assistência e
acompanhamento das mulheres
e reforço na rede hospitalar
convencional, com o mote
“Gestante não Peregrina”; ou
seja, a garantia de sempre haver
vaga para gestantes e recém-
nascidos nas unidades de saúde.
Entre as novas estruturas estarão
as Casas da Gestante e do Bebê,
que dará acolhimento e
assistência às gestantes de risco,
e os Centros de Parto Normal,
que funcionarão em conjunto
com a maternidade para
humanizar o nascimento. A rede
hospitalar obstétrica de alto risco
também será fortalecida, com
ampliação progressiva da
quantidade de leitos na rede SUS,
de acordo com as necessidades
apresentadas pelos municípios.
Bebês – Nos primeiros dois anos
de vida da criança, a Rede
Cegonha compreenderá a
atenção integral à saúde da
criança, desde a promoção do
aleitamento materno até a oferta
de atendimento médico
especializado para eventuais
necessidades de cada criança.
Outra ação prevista na Rede
Cegonha direcionada às crianças
será equipar as unidades do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu Cegonha)
para o transporte seguro do
recém-nascido. Educação e
P l a n e j a m e n t o
Reprodutivo e Aleitamento
Materno – A Rede
Cegonha contará com
campanhas públicas
nas escolas (de nível médio e
superior) e também com ações de
mobilização da
sociedade sobre a importância da
educação sexual e reprodutiva,
bem como do aleitamento
materno. A alta taxa de gravidez
entre adolescentes também
contribui para risco para mãe e o
bebê

Rede Cegonha conta com
quase R$ 9,4 bi para garantia

da assistência segura e
humanizada à mãe e ao bebê
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O Caminhão da Sorte da
Caixa Econômica Federal
ficará em
Pindamonhangaba até o
dia 09 de abril, sexta-
feira. Todos os dias serão
realizados diversos
sorteios, dentre eles a
Mega Sena, Loteca e Loto
Fácil.A cidade poderá
acompanhar todos os
sorteios que são
realizados na Praça

Monsenhor Marcondes, a
partir das 19h00. O
evento é interativo,
 já que é a população que
aciona e para o
 globo por meio de
dispositivos.O caminhão
funciona  como
uma casa de jogos,
durante o dia o munícipe
poderá ir até o local e
realizar suas apostas.
Qualquer tipo de conta

não pode ser paga no
caminhão. O sorteio mais
esperado é o da Mega
Sena, que ocorre na
quarta-feira, na qual o
prêmio previsto é de R$
27 milhões de reais. No
sábado, após os sorteios
a banda A Tropa se
apresentará ao público
que estiver acompanhando
os sorteios e distribuindo
brindes ao público.

Pindamonhangaba fará
milionários esta semana

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, em
parceria com a Novelis e
a Pauliceia Arquitetura,
realizou neste dia 5, um
evento comemorativo à
continuidade da segunda
fase das obras no Palacete
10 de Julho, às 18 horas,
no Palacete, que fica na
rua Deputado Claro César,
33, centro.A antiga sede
do poder executivo foi
construída na segunda
metade do século XIX
para ser residência do
Barão de Itapeva. E, com
o restauro, será reunido
neste arquivo histórico
toda a documentação
acerca da história do
município.”O palacete
dez de julho não é só
importante para o
município de Pinda,  mas
como todo o Estado de

São Paulo. Ele foi
tombado pelo Condepat,
e é um exemplar raro que
representa os barões do
café. Atualmente
sobraram poucos 
exemplares como esse. E
um fator crucial para
manter essa arquitetura
viva até hoje foi ele ter
sido sede da Prefeitura. A
ocupação do Poder
Executivo manteve a casa
com suas características
originais”, avaliou a
arquiteta responsável pelo
projeto do Palacete 10 de
Julho, Rosângela Martille
Biasoli.A restauração foi
dividida em 3 fases, e
inicia agora, com o
montante recebido da
Novelis, a continuidade da
segunda etapa da obra, que
vai continuar fazendo a
restauração de todos os

matérias, pisos, parede,
forros, pintura, deixando
o palacete um sua obra
civil original.O evento
contará com a
apresentação do prédio,
discursos dos
representantes da Novelis
e do prefeito João
Ribeiro. Haverá ainda
exposição dos elementos
restaurados e um coquetel
para finalizar a
comemoração.”Ainda
falta dinheiro para capitar,
para concluir a segunda
etapa do restauro. É
preciso que as empresas
do município e da região
se sensibilizem com o
projeto e entrem como
p a t r o c i n a d o r e s ,
auxiliando nos recursos
privados”, conclui
Rosângela Martille
Biasoli.

Palacete 10 de Julho:
Pindamonhangaba

inicia continuidade do
restauro

A fase municipal do Mapa
Cultural Paulista – edição
2011/2012 está com
inscrições abertas em
P i n d a m o n h a n g a b a .
Poderão participar
representantes de artes
visuais (artes plásticas,
desenho de humor e
fotografia), vídeo, canto
coral; música
instrumental; literatura
(conto, poema e crônica),
dança e teatro.O Mapa
Cultural Paulista é uma
iniciativa da Secretaria de
Estado da Cultura,
realizado pela Abaçaí
Cultura e Arte –
Organização Social de
Cultura, que objetiva
identificar, valorizar e
promover o intercâmbio
da produção cultural no

Estado de São Paulo, e ao
mesmo tempo estimular a
participação de seus
municípios em atividades
culturais.O mapeamento
será feito em três fases:
Municipal e Regional em
2011 e Estadual em 2012
que compreende a
circulação por municípios
do Estado e poderá
receber apoio e/ou
p a t r o c í n i o
cultural.Poderá participar
do Mapa Cultural Paulista
qualquer cidadão, bem
como grupos, do Estado
de São Paulo, desde que
com residência
comprovada no interior
do Estado, incluindo a
Grande São Paulo. Todos
os participantes de
edições anteriores

poderão se inscrever,
desde que, com
produções e ou criações
inéditas no Mapa. A idade
mínima para a
participação é 14 anos
completos até a data de
realização da Fase
Regional do evento.As
inscrições podem ser
realizadas entre 4 e 29 de
abril. O regulamento e a
ficha de inscrição podem
ser solicitados no
Departamento de Cultura
(rua Dr. Campos Salles,
530, centro) ou por e-
mail cultura@
pindamonhangaba.sp.
gov.br. Outras
informações podem ser
obtidas pelos telefones
3642-1080 ou 3643-
2690

Fase municipal do Mapa
Cultural tem inscrições

abertas

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Cultura, realiza de 5 a 17
de abril, a Semana
Mazzaropi, com diversas
atrações, todas gratuitas.
O destaque será o show
cômico musical com
André Mazzaropi, o filho
do Jeca.Durante todo o
período do evento, a praça
Monsenhor Marcondes
recebe a mostra “Tem um
Jeca na Cidade”, com
fotos e exibição de
diversos filmes de
Mazzaropi, às 10h, 14h,
16h e 18h30.O show
cômico musical será
realizado com André

Mazzaropi, o Filho do
Jeca, no dia 9 de abril, às
20 horas, na praça
M o n s e n h o r
Marcondes.Também faz
parte da programação a
exposição “Acervo
Mazzaropi”, que terá
abertura no dia
 11 de abril, às 14 horas,
e será realizada
de 12 a 14 de abril, das 9h
às 18h, na estação
ArteDuvale (antiga
estação Central do
Brasil). A exposição será
realizada com peças do
acervo pessoal de
Francisco Santiago Neto,
fotografias e objetos
utilizados nos filmes de

Mazzaropi.Encerrando a
Semana, será realizado o
show com a dupla Celito
e Gonçalves (Sem
fronteiras), no dia 15 de
abril, às 20 horas, também
na estação
ArteDuvale.Cantoria A
tradicional Cantoria no
Cemitério Municipal
será realizada
 novamente, no dia 10 de
abril, das 9h
 às 12h. O evento terá a
participação de
Waldomiro Rangel e
convidados de vários
municípios, que prestarão
homenagem a Amácio
Mazzaropi, enterrado em
Pindamonhangaba.

Semana Mazzaropi começou
dia 5 de abril

O Senai de Ubatuba abre
a partir do dia 18 de abril,
 as inscrições para o
‘Curso de máquina reta e
overloque’. O curso tem
carga horária de 160 horas
e é gratuito. Serão
formadas duas turmas
com 12 alunos cada, nos
períodos da tarde e
noite.As aulas serão
realizadas de segunda a
sexta-feira, em horário
ainda não
definido.InscriçãoPara
se inscrever é preciso ter
idade mínima de 14 anos,

ter concluído o ensino
fundamental, estar
desempregado, apresentar
cópia do RG e CPF,
comprovante de
residência e ter interesse
 em seguir na profissão.
Estarão disponíveis 24
vagas e as inscrições
poderão ser feitas na
Comtur (Companhia
Municipal de
Turismo),que fica na Rua
Madame Janina, 28, no
Perequê-Açu.Cerca de 20
máquinas, mesas de
modelagem e armários

serão disponibilizadas
para o curso. O Senai trará
para Ubatuba a Escola
Móvel de Confecção
Industrial, que será
instalada no Terminal
Turístico do Perequê-
Açu.O curso, de
qualificação profissional,
p r o p o r c i o n a
conhecimentos para
execução básica de
costura em tecidos planos
(máquina reta) e de malha
(overloque).Serviço:Outras
informações pelo
telefone (12) 3833-7006.

Senai de Ubatuba abre
inscrições para curso

gratuito

Com o objetivo de
reconhecer e valorizar
experiências de ensino e
a p r e n d i z a g e m
significativas, o Governo
Municipal de
Caraguatatuba, por meio
da Secretaria de
Educação, realiza o
Prêmio Educador 2011.
As inscrições vão até o
dia 15 de abril, das 8h às
17h, no setor Assessoria
de Projetos da
secretaria.Podem se
inscrever professores da
rede municipal de ensino
com projetos que

envolvam estudantes da
educação infantil até o
ensino de jovens e
adultos, organizados por
categorias. No ato da
inscrição, os participantes
devem entregar o projeto
impresso em duas vias
encadernadas, com
roteiro e formatação
específicos constantes no
regulamento.Os critérios
avaliados serão:
adequação ao tema,
finalidade, criatividade,
o r i g i n a l i d a d e ,
envolvimento dos alunos
e da comunidade escolar,

potencialidade de
manutenção e
permanência desse
envolvimento da
comunidade, qualidade e
objetividade da
d o c u m e n t a ç ã o
apresentada sobre a
aplicação do projeto na
escola.Os três primeiros
colocados de cada
categoria receberão
certificado de mérito
profissional e premiação
em valores. A cerimônia
será nas comemorações
do Dia do Professor, em
outubro deste ano.

Caraguá abre inscrições
para o Prêmio Educador

2011

No dia 09, sábado, às 19h,
estréia o CineBeco na viela do
Mercado Municipal.Esse
evento pretende entrar no
calendário da cidade com a
apresentação de filmes que
não entram, ou passam muito
rapidamente, no circuito
comercial, com projeções
mensais.Na programação,
além do filme principal, haverá
a projeção de umcurta-
metragem. Nesse quesito
haverá a prioridade de
apresentar aopublico os
trabalhos realizados por
independentes ou o resultado
dos trabalhos de áudio-visual
dos Pontos de Cultura da
região.Para essa estréia serão

apresentados o curta de
animação “OCurupira” de
Fabio Mendonça e Guilherme
Ramalho e o longa”O
Testamento do Sr.
Napumoceno” de Francisco
Manso, diretor português.O
filme “O Testamento do Sr.
Napumoceno” é considerado
oprimeiro filme caboverdiano,
numa co produção Portugal/
CaboVerde. Baseado no livro
de Germano Almeida, um dos
autores caboverdianos mais
prestigiados da atualidade,
conta com um
elencopredominantemente
brasileiro tendo o excelente
ator Nelson Xavier,como
protagonista, Elisa Lucinda,

Chico Diaz e Maria Ceiça
entre outros.O CineBeco é
uma iniciativa da Atlântico
Ação Cultural da produtora e
pesquisadora cultural Eliana
Calheiros e conta com oapoio
da Prefeitura de São Luiz do
Paraitinga.CineBeco: O
Curupira – de Fabio
Mendonça e
Guilherme RamalhoO
Testamento do Sr.
Napumoceno – de Francisco
MansoOnde : Viela do
Mercado Municipal de S. Luiz
do Paraitinga R. Coronel
Manoel Bento 116 Quando :
dia 09 de Abril às 19h Contato
: Eliana Calheiros Fone : 12/
9793-2251

Em São Luiz do Paraitinga CINE
BECO  Grátis


