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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
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

No último dia 01/06 foi
apresentada a
programação do 42º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão “Dr. Luís Arrobas
Martins”, que nesse ano
acontecerá entre os dias
02 a 24 de julho. No ano
de 2011, o evento traz
como tema “Contraste”,
dando continuidade a
proposta iniciada na
edição anterior “Música e
seus Diálogos” e, para
isso trará as diversidades
de música construídas em
uma mesma época, bem
como as nuances de um
mesmo compositor.
Além de levar a música
aos diversos públicos que
contemplam o
evento.”Será possível
apreciar obras de
diferentes períodos de
um mesmo compositor,
como Stravinsky, de quem
o Festival apresenta
Petrushka (1911),
Sagração da Primavera
(1913) e A História do
Soldado (1918), obras do
período russo do
compositor, e também
Octeto (1923), uma das
composições inaugurais
de seu período
neoclássico”, exemplifica
Paulo Zuben, Diretor
Artístico-pedagógico do
Festival.A programação
será formada por 55
apresentações, sendo que
neste ano a capital paulista
recebe seis concertos:
quatro no Grande
Auditório do MASP, um
na Igreja São Luiz
Gonzaga (Av. Paulista) e

o último na Sala São
Paulo, onde ocorre o
encerramento oficial do
evento. E a novidade
também está que o
Festival de Inverno fará
apresentações itinerantes,
na última semana, com
sua Orquestra formada por
músicos e bolsistas
passando pelas cidades de
Santo André, Jundiaí,
Piracicaba e Santos.Em
Campos do Jordão, os
palcos do Festival serão o
Auditório Cláudio
Santoro, a Capela de São
Pedro (Palácio Boa
Vista), Praça do Capivari
e as igrejas de São
Benedito (Capivari), de
Santa Terezinha
(Abernéssia) e de Nossa
Senhora de Saúde. Além
dos concorridos
espetáculos, haverá
apresentações gratuitas e
com preços populares. Os
ingressos vão desde R$
30,00 até R$
100,00.Entre as atrações
nacionais que se
apresentarão na cidade
estão OSESP, Orquestra
Jovem do Estado,
Orquestra Petrobras
Sinfônica, Orquestra de
Ribeirão Preto,
Filarmônica de Minas
Gerais, a Família Jobim
participa de homenagem à
Orquestra Jovem Tom
Jobim, Orquestra
Sinfônica Municipal de
São Paulo, com a
participação da pianista
Cristina Ortiz e regida por
Abel Rocha e a Banda
Sinfônica do Estado que
receberá Kid Vinil e a

banda “Dr. Sin” para
realizar um concerto
sobre a história do
rock.Já as internacionais
são Imani Winds Quintet,
pela primeira vez no país;
Zukerman Chamber
Players, o conjunto de
cordas Arditti Quartet,
Mozart Piano Quartet, o
quinteto belga Het
Collectief, o quinteto
alemão de música
contemporânea Ma’Alot e
a Orquestra Sinfônica do
Porto Casa da MúsicaA
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
M o n t a n h a ,
Telefonica, Rádio e TV
Cultura, Melhoramentos,
Burti e diversas
organizações da área
social e cultural de
Campos do Jordão.

42º Festival de Inverno
apresenta sua
programação

Campos do Jordão entra
no clima oriental a partir
do dia 30 de julho, quando
começa a 43ª Festa da
Cerejeira em Flor, que se
estende entre os dias 31/
07, 06, 07, 13 e 14 de
agosto, no Parque da
Cerejeira. O Parque com
bosque dessa árvore
símbolo da cultura
japonesa recebe barracas
aonde o público poderá
saborear a culinária
japonesa como o sushi,
sashimi, bento, tempurá,
yakissoba, além de doces
e artesanatos e
lembranças da região.
Para animar a festa uma
programação com
apresentações de danças
típicas e musicais.A
tradicional festa de
Campos do Jordão
relembra o “hanami”, as
festividades do Japão para
a florada das cerejeiras
que marcam o ciclo de
“renovação” de seu povo,
já que é nessa época que
ocorre os casamentos, à
volta a aula e a busca do
primeiro emprego pelos
jovens nipônicos. Ao
mesmo tempo em que se
homenageia essa flor que
dura apenas 3 dias e, que

traz em sua pétalas a lenda
da princesa Kono-hana-
sakuya-hime que caiu do
céu sob uma cerejeira, no
Monte Fuji.Em Campos
do Jordão a Festa da
Cerejeira além de
reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a
jordanenses e turistas,
possui os seus lados
sociais, de arrecadar
fundos para a Casa de
Repouso Sakura Home,
que atende japoneses e
descendentes que
precisam de cuidados
médicos específicos e
prolongados.As primeiras
mudas de cerejeira
chegaram à cidade em
1936, com a criação do
Sanatório Dojinkai, mas
foi em 1937, que colonos
japoneses moradores do
Lajeado começaram a
cultivar três tipos de
cerejeira, que se
adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Mas em
1967, o Palácio Boa Vista
ganhou um jardim com
500 mudas de cerejeiras
do tipo Some Yoshino,
vindas diretas do Japão. E
com as proximidades de

sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham
a Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza. Com o
crescente número de
visitantes, surgiu o
interesse de promover um
evento que ressaltasse a
beleza e a importância da
planta para os japoneses e,
em 05 de outubro de
1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki
Masakazu, sancionou a
Lei da Câmara Municipal
instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 43ª
Festa da Cerejeira
em Flor acontece das 10h
às 16h 30, com entrada
franca, sendo uma
realização da
Benificência Nipo-
Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e
Recreativo Cerejeira,
com apoio da Prefeitura
da Estância de Campos do
Jordão e da Secretaria
Municipal de Turismo. O
Clube Cerejeira fica na
Rua Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo
telefone (12) 3662-2911.

43ª Festa da Cerejeira
em Flor começa

dia 30/07

O Sistema Único de Saúde
(SUS) inicia, no dia 18 de
junho, a primeira etapa de
mobilização da Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite de
2011. Todas as crianças
menores de cinco anos (4
anos, 11 meses e 29 dias)
devem tomar as duas
gotinhas para prevenir a
paralisia infantil. A
segunda fase começa no
dia 13 de agosto. Nesta
data, os pais ou
responsáveis devem levar
as crianças novamente
aos postos de vacinação,
para que elas recebam
mais duas gotinhas contra
a pólio. Em cada etapa, a
meta é vacinar 95% do
público-alvo, que é de
14.148.182 crianças de
zero a menores de cinco
anos. São mais de
350 mil profissionais de
saúde envolvidos,
em todo o país. É
importante levar
a carteira de vacinação das
crianças, para
atualização das doses

aplicadas. Para as duas
fases da campanha, o
Ministério da Saúde
investiu R$ 46,6 milhões,
na compra e distribuição
das vacinas. Mais R$ 20,2
milhões foram
transferidos para os
fundos de saúde das
Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde. A
campanha de mídia da
primeira fase começa a
ser exibida no dia 12 de
junho, em todo o país. A
da segunda etapa, em 7 de
agosto. “Se a criança
estiver no dia se sentindo
mal, com algum
problema, o ideal é levar
no posto de vacinação. Lá
o profissional vai avaliar
se deve ou não vacinar
essa criança agora, no dia
18 de junho”, esclareceu
o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, em
entrevista coletiva nesta
terça-feira, em Brasília.
O último caso de
poliomielite no Brasil foi
registrado em 1989, na
Paraíba. Em 1994, o país

recebeu da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
o certificado de
eliminação da doença.
Porém, é importante
continuar vacinando as
crianças porque o vírus da
paralisia infantil ainda
circula em outros países.
De acordo com a OMS,
26 países ainda registram
casos da doença e quatro
deles são endêmicos, ou
seja, possuem
transmissão constante:
Afeganistão, Índia,
Nigéria e Paquistão. A
pólio é uma doença
infectocontagiosa grave.
Na maioria das vezes, a
criança não morre quando
é infectada, mas adquire
sérias lesões que afetam
o sistema nervoso,
provocando paralisia,
principalmente nos
membros inferiores. A
doença é causada e
transmitida por um vírus
(o poliovírus) e a
infecção se dá
principalmente por via
oral.

SUS mobiliza todo o país
para vacinar crianças

contra paralisia infantil e
sarampo
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Em seu discurso na
principal reunião da
Organização das Nações
Unidas sobre aids nesta
quinta-feira (9), em Nova
York, o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
colocou o combate ao
preconceito e a maior
atenção às populações
vulneráveis como pontos
fundamentais para o
avanço da política global
de enfrentamento da
epidemia. Segundo ele, a
discriminação é um dos
entraves para o acesso ao
tratamento da doença.
Padilha, ao falar aos
representantes dos
estados-membros da
ONU, defendeu ainda
estratégias para redução
dos preços dos
medicamentos como
forma de ampliar a oferta
dos produtos,
principalmente nos países
mais pobres. Para
Padilha, o acesso
universal a prevenção e
tratamento são
instrumentos essenciais
para o enfrentamento da
aids no mundo, mas não
são suficientes. “Eles
devem ser
s i s t e m a t i c a m e n t e
acompanhados de ações
de promoção e proteção
dos direitos humanos. O
estigma e a
discriminação, muitas
vezes, impedem as
pessoas de procurar por
tratamento e contribuem
para a propagação da
doença”, destacou o
ministro. A Reunião de
Alto Nível sobre Aids
segue até sexta-feira (10).
No encontro, os estados-
membros da ONU
decidem as ações futuras
de resposta à epidemia
após 30 anos da
descoberta da doença. O
Brasil, ao lado de
representantes de outros
30 países, defendeu a
ratificação de um

compromisso coletivo
para combater a aids. A
expectativa é que os
governantes aprovem, ao
final do encontro, uma
declaração reafirmando
os compromissos atuais e
com novas ações para
reduzir a incidência da
doença no mundo. O
documento deve guiar os
países na resposta ao HIV
para os próximos cinco
anos. Na abertura do
encontro, o secretário-
geral das Nações Unidas,
Ban Ki-Moon, defendeu a
união de esforços para
pôr fim a transmissão da
aids em dez anos. “É o
nosso objetivo: o fim da
aids dentro de dez anos,
zero infecções novas”,
reforçou. A meta é avançar
ainda mais em prevenção,
no acesso a
medicamentos e na
redução da transmissão
durante o parto – áreas em
que houve resultados
positivos – e traçar
compromissos para
desafios futuros, como o
aumento da proporção de
mulheres infectadas, a
inclusão social de quem
vive com HIV e a
prevenção focada nos
grupos mais vulneráveis.
R E F E R Ê N C I A
INTERNACIONAL – O
Brasil desempenha papel
de liderança nas
discussões e participa de
todas as plenárias da
reunião. O Departamento
de DST, Aids e Hepatites
virais é referência
internacional pelo acesso
universal a exames de
diagnóstico e tratamento,
além da distribuição de
preservativos e
campanhas anuais de
prevenção. O Ministério
da Saúde, por meio da
rede pública, disponibiliza
gratuitamente 20
antirretrovirais – o que
representa investimento
na ordem de R$ 850

milhões por ano na
aquisição dos
m e d i c a m e n t o s .
Atualmente, 210 mil
pacientes estão em
tratamento. Ao defender
estratégias para redução
dos preços dos
medicamentos, o ministro
Padilha ressaltou a
experiência do país na
negociação com as
empresas farmacêuticas e
na transferência de
tecnologia para produção
nacional dos
medicamentos. Estão em
andamento quatro
parcerias entre empresas
públicas e privadas para a
fabricação de
antirretrovirais no país.
Entre as vantagens
existentes nesse tipo de
acordo, além da
economia na compra dos
produtos, está o
d e s e n v o l v i m e n t o
tecnológico do país.
“Ainda estamos lutando
para superar os desafios à
s u s t e n t a b i l i d a d e
financeira do nosso
programa que visa
garantir o acesso
universal à assistência
f a r m a c ê u t i c a .
Medicamentos mais
acessíveis, a preços
justos, de acordo com a
situação econômica do
país, constituem um dos
pilares dessa política”,
disse Padilha.
No apoio a outros países,
o Brasil possui
 parceria com
Moçambique para a
construção de uma fábrica
de remédios
antirretrovirais. O
ministro Padilha falou em
nome de outras seis
nações – França,
Indonésia, Noruega,
Senegal, África do Sul e
Tailândia. Esses países
participam da iniciativa de
Política Externa e Saúde
Global, grupo liderado
pelo Brasil.

Padilha diz que
preconceito é entrave

para tratamento de aids
Escolas Capitão Deolindo e
Esteves da Silva passarão por
reformas; uma nova unidade
será construída no Perequê-
Açu.O prefeito de Ubatuba
conseguiu ter mais um pedido
atendido pelo Governo do
Estado. Desta vez, a boa
notícia veio por parte da
Secretaria Estadual de
Educação, que enviou ofício
informando que as reformas
em unidades escolares, bem
como a construção de mais
uma escola estadual,
solicitadas no início deste ano,
foram aprovadas e compõe o
Plano de Reforma 2011.De
acordo com o
secretário municipal de
Educação, a solicitação foi
feita em fevereiro pelo
prefeito, junto à Diretora

Regional de Ensino, Edina
Paula Roma Teixeira, durante
reunião no Gabinete do
Prefeito. Dias depois, a
solicitação foi reiterada numa
reunião do Codivap, que
contou com a presença do
Secretário de Estado da
Educação, Herman Jacobus
C o r n e l i s
Voowald.Aprovadas Foi
aprovada pela Secretaria de
Estado de Educação a
construção de uma unidade
escolar no bairro do Perequê-
Açu, para atender alunos do
ensino médio. Também serão
realizadas a reforma e
ampliação da EE Dr. Esteves
da Silva e reforma geral da EE
Capitão Deolindo de Oliveira
Santos. Segundo o ofício, a
construção da escola no bairro

do Perequê-Açu consta como
primeira prioridade e integra
o Plano de Obras Trienal da
Secretaria de Estado da
Educação.O prefeito de
Ubatuba comemora estas
conquistas para a área da
Educação. “Queremos
primeiramente agradecer o
Governo do Estado, que tem
sido grande parceiro para que
consigamos atingir nossos
objetivos, neste caso, o de
melhorar a capacidade de
atendimento nas nossas
escolas. Com
as reformas e a ampliação
c o n s e g u i r e m o s
atender ainda mais estudantes,
dando continuidade às nossas
ações que priorizam as
crianças e os adolescentes de
Ubatuba”.

Estado atende solicitação do
prefeito de Ubatuba e anuncia

reformas e construção de
escolas

A Câmara de Taubaté
aprovou, em sessão no dia
8, dois projetos de
autoria do Poder
Executivo que totalizam
R$ 682 mil em
subvenções para nove
entidades beneficentes. O
primeiro concede R$ 40
mil à Avape (Associação
para Valorização de
Pessoas com
Deficiência), R$ 30 mil
ao Serviço de Proteção à
Criança e R$ 30 mil à
Associação Franciscana
de Assistência Social São
José - Lar Santa
V e r ô n i c a . S e t e
instituições são
beneficiadas pelo
segundo projeto,
aprovado com emenda do
vereador Orestes Vanone
(PSDB), instituindo que o
pagamento das
subvenções deve ser
liquidado até o último
mês do ano. Para o
Serviço de Proteção à
Criança, são destinados
mais R$ 120 mil,
divididos igualmente
entre os programas Viva
Leve e Banco de Leite
H u m a n o . S e r ã o
beneficiadas a Apae
(Associação de Pais e
Amigos dos
Excepcionais), R$ R$
233 mil; Associação
Nossa Senhora das
Mercês, R$ 60 mil; Casa
São Francisco dos Idosos
de Taubaté, R$ 36 mil;

Aparte (Associação dos
Paraplégicos de Taubaté),
R$ 26 mil;Casas Pias de
Taubaté (Obra Unida à
Sociedade São Vicente de
Paulo), R$ 22 mil; e Funat
(Fundação de Apoio à
Ciência e à Natureza), R$
84 mil.Vanone
considerou a emenda
importantíssima, por
atender às necessidades
das instituições, e sugeriu
que as subvenções sejam
votadas em dezembro do
ano anterior,
exemplificando com a
situação da Apae. “O valor
destinado à Apae é pago
em 12 parcelas. Deveria
estar recebendo há cinco
meses. Tem que haver
p l a n e j a m e n t o . ” A
realização do Programa
Vivaleite, em convênio
com o Estado de São
Paulo, foi garantida com
a aprovação de projeto do
prefeito que altera o
texto, fazendo adequação
à nova realidade do
programa, transferido por
decreto estadual da
Secretaria de
Agricultura e
Abastecimento para a de
D e s e n v o l v i m e n t o
S o c i a l . A l t e r a ç õ e s
propostas pelo Executivo
à lei que cria o CMDCA
(Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente) obtiveram
aval em plenário. A
proposta adéqua o órgão

às diretrizes do Conselho
Nacional dos Direitos da
Criança e do
Adolescente. Entre as
principais mudanças está
a alteração da referência
salarial dos conselheiros
tutelares.A declaração de
utilidade pública do
Ibrapem (Instituto
Brasileiro de Apoio à
Pesquisa e Estudo da
Música) foi aprovada
pelos vereadores. A
proposta é da vereadora
Pollyana Gama (PPS), que
levou os alunos do
Projeto Orquestra ao
plenário para
apresentação musical e
exibiu, por meio de TV
Câmara Taubaté, um vídeo
institucional.”É preciso
compartilhar com a
população a necessidade
deste grupo, que
representa Taubaté tão
bem, reconhecido pelo
Ministério da Cultura,
levando a cidade de
maneira positiva para o
Brasil e outras nações”,
defendeu, ressaltando
 que os deputados
estaduais Alex
Manente e Vitor Sapienza
se prontificaram a
apresentar projetos pela
declaração de utilidade
p ú b l i c a
e s t a d u a l . C o n v o c a d a
sessão extraordinária,
todos os projetos foram
aprovados em segunda
votação.

Com aprovação da
Câmara entidades

receberão R$ 682 mil em
subvenções

A administração municipal
vem investindo
constantemente na melhoria
da Cesta Básica fornecida à
população carente da cidade.
Esta melhoria constante
oferece uma melhor condição
de vida às famílias
atendidasHoje, a Cesta
distribuída à população está
sendo considerada uma das
melhores do Vale, composta
de produtos de qualidade,
que foram analisados por uma
equipe, incluindo

Nutricionista, que avaliou o
valor nutricional dos
alimentos contidos na Cesta,
procurando assim unir
qualidade, variedade e suprir
as necessidades nutricionais
das famílias. O programa da
Cesta Básica, que é gerido
pela Secretaria de
Desenvolvimento e Inclusão
Social, tem como objetivo
atenuar a carência alimentar
de munícipes de baixa renda,
selecionados por meio de
triagem social. O programa é

direcionado à população
carente, asilados, saúde e
entidades beneficentes do
município.De acordo com o
prefeito Roberto Peixoto a
melhoria da cesta
básica tem sido uma ação
contínua da administração
m u n i c i p a l .
 “Foi preciso um estudo
dos itens e da qualidade de
cada um deles, realizados por
profissionais, para que se
chegasse até a cesta atual”
afirmou o prefeito.

Cesta Básica da
prefeitura de Taubaté

está sendo
considerada

uma das melhores
do Vale

O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) proibiu
a instalação de faróis de
xênon (que utilizam gás
xenônio) em todo o país.
A resolução já foi
publicada no
Diário Oficial da União e
foi adotada,
 segundo o Contran, por
uma questão de segurança.
A potência das lâmpadas
de xênon é três vezes
superior a dos faróis
normais, podendo ofuscar

a visão dos motoristas
que trafegam em sentido
contrário.A resolução
autoriza a substituição dos
faróis de xênon pelo
sistema normal de
iluminação nos veículos
que vem com o
equipamento mais
potente de fábrica. O
dispositivo chegou a ser
proibido pelo Contran em
2009, mas foi liberado
após regulamentação que
estabeleceu limites de

intensidade de luz.Mais
potente e com facho de
luz em tom azulado, o
farol de xênon é comum
nos veículos importados
mais caros e
virou moda entre adeptos
do tuning (personalização
radical de carros). Quem
insistir no uso desse tipo
de farol, se flagrado pela
fiscalização, receberá
multa de R$ 127,69 e
cinco pontos na carteira
de habilitação.

Contran proíbe
instalação de faróis de

xênon

A Fundart (Fundação de
Arte e Cultura de
Ubatuba), promove de 29
de junho a 3 de julho a 88ª
Festa de São Pedro
Pescador. O evento, que
acontecerá na Praça de
Eventos, na Avenida
Iperoig, reunirá shows
musicais, manifestações
artísticas da cultura
caiçara, como xiba,
congada, folia de reis,
dança da fita, procissão de
canoas noturno, corrida
de canoas, quadrilhas,
culinárias diversas e a
famosa tainha assada.
Nesta edição da festa o
grande show de
encerramento será o
lançamento do DVD
Tributo a Elpídio dos
Santos, com o grupo
Paranga, de São Luiz do
Paraitinga, Gabriel Sater,
Mariana Belém e Fafá de
Belém. A programação da
88ª Festa de São Pedro
Pescador será a
seguinte:29 de junho –
quarta-feira15h00 –
Procissão terrestre e
marítima de São Pedro
Pescador16h30 – Missa
na Igreja Matriz19h00 –
Procissão do Mastro de
São Pedro e Procissão de
Canoas(com a
intronização da imagem
de São Pedro na
Festa)19h30 – Benção e
Abertura da Capela de São
Pedro Pescador20h00 –
Abertura Oficial com a
Banda Sinfônica “Lira
Padre Anchieta”20h30 –
Premiação dos Barcos da
Procissão de São
Pedro21h00 – Concurso

“Rainha dos Pescadores”
e premiação22h00 –
Show com a Banda “São
Paulo Show”30 de junho
– quinta-feira 12h00 –
Abertura das Tendas de
alimentação19h00 –
Show com a Banda
“Complexo B”19h30 –
Show com a Banda “Só
Alegria”20h00 – Show
com a Banda “Impacto do
Forró” 21h00 – Show
com a Banda “Chapados”
22h00 – Show com a
Banda “Samba e Ousadia”
23h00 – Show com a
Banda “Pracaniz” Dia 01
– Sexta-feira 12h00 –
Abertura das Tendas de
Alimentação19h00 –
Quadrilha com a Trupe
Circense de Ubatuba
(com pernas de
pau)20h00 – Show com
“João Ormond” (violeiro
pantaneiro, cantor,
compositor) (lançamento
da musica oficial da Festa
de São Pedro de Ubatuba
composição de João
Ormond)21h00 – Show
com a Banda
“Raman”22h00 – Show
com a Banda “Nó na
cabeça”23h00 – Show
com a Banda “Nako e
Rafael”Dia 02 – Sábado
12h00 – Abertura das
Tendas de
Alimentação20h00 –
Show com o Grupo
Instrumental “Sexteto
Caiçara”21h00 – Show
com o “Sertanejo
Local”22h00 – Show com
a Banda “D’jhaga”23h00
– Show com a Banda
“Antidanos” Dia 03 –
Domingo 10h00 –

Corrida de Canoas 12h00
– Abertura das Tendas de
Alimentação 18h00 –
Apresentação da
“Congada de Bastões do
Puruba”19h00 –
Premiação da “Corrida de
Canoas” 21h00 – Show
com Banda “Razambru
Jazz” 22h30 – Grande
Show de Encerramento
com lançamento do DVD
Tributo a Elpídio dos
Santos, com o grupo
Paranga, de São Luiz do
Paraitinga, Gabriel Sater,
Mariana Belém e Fafá de
Belém.A Festa A
comemoração ao santo
padroeiro dos pescadores,
em Ubatuba, teve início
no dia 29 de junho de
1923, às 10h. Foi numa
sexta-feira ensolarada,
quando o padre caiçara,
Francisco dos Passos,
celebrou a missa em altar
improvisado sobre balsa
confeccionada a partir de
seis canoas amarradas
umas as outras. As
embarcações, todas de
propriedade do Senhor
Antonio Atanásio, tinham
os nomes de Corcovado,
Carona, Guarandí,
Madalena Flor do Mar e
Guapuruvú. O
improvisado altar foi
fundeado a trinta metros
da praia do Cruzeiro em
frente ao Casarão do Sr.
Gabriel Costa, onde é
hoje a Praça Capricórnio
(frente ao Aeroporto
“Gastão Madeira”). Não
havia na época imagem de
São Pedro; após 19 anos,
em 1942, foi doada pelo
padre Hans Beil.

Festa de São Pedro Pescador
em Ubatuba começa no dia 29

de junho


