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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

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

Depois de ter pedido o
adiamento por uma
semana, o prefeito
Antonio Carlos da Silva
fez a prestação de contas
referente a 2010 durante
a sessão de Câmara da
última terça-feira. O
encontro foi
relativamente rápido e
durou cerca de 40
minutos. Com a casa
lotada, em sua maioria
por secretários
municipais e funcionários
de cargos comissionados,
Silva falou sobre as
principais realizações e
apontou os desafios que o
município tem pela frente.
Não houve qualquer
questionamento ao
prefeito a respeito do
andamento do município
por parte dos
vereadores.A dinâmica da
sessão ocorreu da mesma
forma como em anos
anteriores: o presidente
do legislativo, Wilson
Agnaldo Gobetti fez a
abertura e em seguida
passou o tempo ao
prefeito. Este, por sua vez,
exibiu um vídeo de sete
minutos com as
principais realizações de
Caraguatatuba em 2010.
Na sequência o chefe do
Executivo fez uma
explanação sobre o
andamento da cidade,
momento em que apontou
mais obras que foram
feitas. Silva ainda falou
das principais
necessidades do
município.Foram citadas
construções de pontes,
perenização de ruas, além
de investimento no
turismo. Segundo o
prefeito, ainda é preciso
fazer muita coisa por
Caraguatatuba, porém, ele
enfatizou que a cidade
tem avançado. O vídeo
apresentado, por
exemplo, trouxe como
slogan “Caraguá, uma
cidade melhor para se
investir, morar e
visitar”.Antonio Carlos

comentou que um dos
grandes desafios do
município é o setor de
habitação. Para ele, faltam
opções de moradias,
principalmente para as
pessoas de baixa renda,
com ganhos de até três
salários mínimos. Ele
adiantou que já entrou em
contato com a Caixa
Econômica Federal para
poder implantar opções
na cidade do Programa
Federal “Minha casa,
minha vida”.Silva também
citou que uma das suas
metas enquanto prefeito é
reduzir os gastos com
aluguéis. Ele falou que
sem estrutura fica difícil
trabalhar e, por esse
motivo, tem investido na
construção de prédios
próprios para os órgãos
públicos. Como exemplo
disso, ele citou o novo
prédio da secretaria da
saúde. “A saúde sempre
esteve jogada de canto,
sem estrutura para ser
administrada. O novo
prédio terá mais de 80
salas e permitirá um bom
andamento do setor”,
destacou.O vice-prefeito,
Antonio Carlos da Silva
Junior teve uma breve
participação no encontro
e apenas disse que tem
procurado ouvir os
anseios da comunidade
para que a Prefeitura
resolva as necessidades
de cada bairro. Vale
ressaltar que a não
participação dos
vereadores não foi algo
ocorrido sem
p r e c e d e n t e s .
Assim como na prestação
de contas de 2010, a
presidência da Câmara
optou por não abrir
espaço para perguntas,
com o intuito de
promover um encontro
rápido. “Nosso objetivo
era tornar a sessão de
prestação de contas ágil,
rápida, como na edição
do ano passado”,
comentou Gobetti.Alguns

vereadores mostraram
indícios de que esperavam
se pronunciar. O vereador
Agostinho de Lobo Viana,
o Lobinho, tinha consigo
anotações com algumas
perguntas que faria ao
prefeito, como prazos
para limpeza do bairro
Tinga, pavimentação do
Jaraguazinho, entre
outros. Com a
confirmação do
encervereadoresramento
da sessão, ele tratou de
guardar o
d o c u m e n t o . A i n d a ,
durante a sessão, Wilson
Agnaldo Gobetti leu um
documento entregue pela
Associação de Moradores
e Amigos do bairro
Pegorelli (Ambap). O
presidente da entidade,
Alex Sandro Santos,
conhecido por sempre
reivindicar melhorias ao
bairro, chegou a dar um
“susto” no prefeito.
“Pensei que fosse uma
pegadinha, mas fiquei
surpreso com a atitude da
Ambap em agradecer.
Nossa vontade é fazer
mais”, destacou Antonio
Carlos da Silva.No
documento, Santos faz
um agradecimento por
diversas melhorias que o
bairro recebeu, tais como
os projetos e atendimento
social, o Pró-jovem, as
aulas esportivas de
futebol, tênis de mesa e
boxe, o apoio recebido
nos campeonatos de
futebol, as exibições do
cinema no bairro,
promovido pela
Fundação Educacional e
Cultural de
Caraguatatuba, além da
c o n s t r u ç ã o
de quadra e reforma da
escola do bairro e
melhorias em ruas e
valas. “Nós cobramos,
quando temos que cobrar,
mas também temos a
humildade de agradecer
quando alguma melhoria é
feita”, comentou o
presidente da Ambap.

Depois de adiar
prestação de contas

prefeito de caraguá fala
na Câmara em sessão

rápida e sem perguntas
de vereadores

A Prefeitura de Ubatuba
está realizando a
ampliação e reforma de
três importantes centros
educacionais do
município: Escola
Municipal José
Belarmino Sobrinho, no
Puruba, Emei Idalina
Graça, no Centro e Emei
Joaquim Luis Barbosa, no
bairro Bela Vista. Todas as
obras estão sendo feitas
com recursos municipais,
seguem padrões
modernos de
acessibilidade e terão
mobiliário novo. O
objetivo é proporcionar
maior conforto aos alunos
e funcionários, além do
aumento de vagas. O
prefeito de Ubatuba
explica que o
investimento na área da
educação é uma
prioridade. “Nós sabemos
que a educação é a base
para uma sociedade que
pretende avançar e se
desenvolver cada vez
mais. Por isso, estamos
nos dedicando ao
conforto dos alunos, à
motivação dos
funcionários, à
construção de uma
infraestrutura moderna e
eficiente na rede
municipal de ensino.
Temos certeza de que
essas árvores plantadas
hoje darão bons frutos
num futuro próximo”,
finaliza o prefeito.Para o
secretário municipal de
Educação, as ampliações
dos prédios significam
um grande avanço para o
município. “O
investimento na
i n f r a e s t r u t u r a
proporciona maior
espaço e mais ferramentas
aos professores. Um
espaço melhor elaborado
contribui para o
aprendizado dos

alunos.”E. M.
Belarmino SobrinhoA
antiga escola do Puruba
foi praticamente
demolida e construída
novamente. A ampliação
se fez necessária uma vez
que a escola foi projetada
inicialmente para receber
150 alunos. Hoje são
cerca de 500, vindos de
diversos bairros da região
norte. O novo prédio terá
dois andares, para abrigar
os alunos do ensino
fundamental e também de
educação infantil, na faixa
etária de quatro e cinco
anos. As salas para essas
crianças são especiais,
atendendo melhor as
necessidades específicas
da infância, como por
exemplo, sanitários para
cada uma das salas, com
e q u i p a m e n t o s
compatíveis a essa faixa
etária.Na nova
construção, serão cinco
novas salas, ampliando de
08 para 13 o número de
salas. Cozinha, pátio,
secretaria e sala de
professores foram
ampliados. A escola
também contará com um
pátio coberto, biblioteca,
laboratório de
informática e sala de
reforço. Pensando nos
alunos portadores de
deficiência, a escola será
a primeira de Ubatuba a ter
um elevador, devido à
falta de espaço para se
construir uma rampa. O
término da primeira etapa
da obra está previsto para
o início de março, sem
prejuízos ao ano letivo. Já
está sendo montado um
calendário especial de
reposição, que contempla
os 200 dias letivos, de
acordo com a lei. Um
novo ônibus está sendo
destinado para a escola,
que atende alunos do

Camburi ao Felix, uma
área de 40 km de
extensão.Emei Idalina
Graça”Mais que uma
reforma, um presente para
os cidadãos e uma
comemoração de bodas
de prata para os antigos
funcionários da escola,
que completam 25 anos de
serviços prestados
naquela instituição.” Foi
assim que o secretário de
Educação definiu a obra da
Emei Idalina Graça, que
será entregue em meados
de março. A nova
estrutura da escola foi
planejada para otimizar o
espaço e aumentar as
salas de aula, a cozinha e
o espaço coberto para
atividades físicas. Este
prédio também contempla
as normas de
acessibilidade no piso e
banheiros. Com a
ampliação, cem novas
vagas serão
disponibilizadas e a
escola terá capacidade
para receber 500
crianças. O antigo prédio
tinha mais de 40 anos e
não recebia uma reforma
há cerca de 20. Emei
Joaquim Luiz
Barbosa Esta
escola também passou por
uma grande
t r a n s f o r m a ç ã o .
O terreno ao lado do
prédio foi desapropriado,
o que possibilitou a
ampliação do espaço
externo da escola, para a
realização de atividades
fora da sala de aula, bem
como a ampliação do
número de salas de aulas.
Além disso, foram
realizadas trocas do
telhado, parte elétrica e
hidráulica, além de
reformas em todos os
espaços da escola e da
adequação à normas de
acessibilidade.

Prefeitura de Ubatuba
faz reformas e

ampliações em três
escolas do município
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Para o feriado de
Carnaval, 04 a 08/03,
Campos do Jordão terá
muita diversão, shows e
apresentações de stand-
up, sem esquecer das
atrações e os pontos
turísticos que são
verdadeiros fascínios para
os que buscam lazer,
aventura e um contato
maior com a beleza
natural da cidade.A folia
do Carnaval de Campos
do Jordão começa no dia
04/03, com a 31º
FEMUCAR (Festival de
Músicas Carnavalescas),
com apresentação de
marchinhas, marcha-
rancho e dos sambas-
enredos dos blocos e
escolas de samba da
cidade. Já no sábado,
domingo e 2ªfeira, a banda
Papo de Gato faz
apresentações no Gazebo
a partir das 22h, agitando
os dias de folia. Na
3ªfeira, os blocos e
escolas da cidade
invadem a avenida para
apresentarem suas
fantasias e alegorias.
Fechando o último dia de
carnaval, a banda Papo de
Gato volta ao palco
trazendo canções para

despedir dos quatro dias
de agitação e folia.
Informações pelo
telefone (12) 3663-
1098Quem busca uma
programação diferente
dos batuques, confetes e
serpentinas, a opção é o
Carnaval Cultural, que
acontece no Auditório
Cláudio Santoro, de 06 a
08 de março, com
apresentações de ”Hã?!”,
com Diogo Portugal e dos
espetáculos Beatles
Segundo Cia. Filarmônica
e Cinema Segundo Cia.
Filarmônica. As atrações
sobem ao palco, sempre a
partir das 21h. Com
ingressos à venda no local
a R$ 40,00 (estudantes e
idosos), R$ 60,00
(doares de 1 kg de
alimento não
perecível) e R$ 80,00
(inteira/ sem doação).
Informações pelo
telefone (12) 3662-
2334.Porém antes de
subir a serra, confira as
opções de pacotes que os
hotéis e pousadas
oferecem para a data e,
conheça alguns dos
restaurantes e suas
delícias que valem a pena
saborear, ou conhecer os

pratos da Temporada
Gastronômica de Verão,
que contempla deliciosas
receitas prepradas com
cerveja artesanal. Mas se
essa é a sua primeira vez
na cidade não deixe de
conferir o nosso guia
preparado para você,
reunindo informações
sobre os pontos e
atrações turísticas a
visitar que vão desde
passeios culturais como
Auditório Cláudio
Santoro, Museu Felícia
Leirner, Estrada de Ferro
Campos do Jordão,
Palácio da Boa Vista;
ecológicos como Horto
Florestal, Amantikir
Garden, Borboletário
Flores que Voam, de
aventura como arborismo,
rapel, escalada
na Pedra do Baú,
além de off-road e
quadriciclos. Também há
um espaço para
esclarecer quais roupas
trazer e ainda aonde
comprar souvenirs,
malhas e chocolates. Para
conhecer e até entrar no
clima de Campos do
Jordão, vale conferir a
nossa galeria de vídeos
turísticos.

Carnaval de muita folia
em Campos do Jordão

Diante de rumores sobre
um possível retrocesso
na instalação do AME –
Ambulatório de
Especialidades Médicas
em Taubaté, o prefeito
Roberto Peixoto
declarou que defende
veementemente a
permanência do AME na
cidade e, que em nenhum
momento a Secretaria de
Saúde do Estado fez
contato com a prefeitura
de Taubaté para
manifestar tal intenção.
Toda negociação para a
vinda do AME para
Taubaté está firmada
através de documentos de
intenção entre a
Prefeitura de Taubaté e o
Estado, na gestão do ex
governador José Serra. A

Peixoto defende
permanência do AME em

Taubaté

prefeitura vem se
empenhando e
correspondendo às
solicitações do governo
do estado para a
implantação do AME na
cidade. Inicialmente a
instalação da unidade
seria em uma área doada
pela municipalidade
próxima ao Pronto
Socorro, e o valor do
projeto para execução da
obra seria de R$
4.350.000,00.  Após
estudos para uma melhor
adequação dos
atendimentos na saúde
para a população, o
prefeito Roberto Peixoto
decidiu transferir o
Pronto Socorro para
dentro da área do Hospital
Universitário, criando o

PS infantil e do idoso,
dessa forma o atual prédio
do PS ficou disponível
para instalação do AME.
Com essa estratégia, o
valor do investimento será
bem menor para receber
o AME e do total da verba,
que já havia sido
reservada para execução
da obra, também serão
construídos o novo
Pronto Socorro e mais
dois Prontos
Atendimentos na cidade.
Diante disso, o
 prefeito esclarece que a
vinda do AME para
Taubaté segue seu curso
normal e que a prefeitura
não está medindo
esforços para que isso se
concretize o mais breve
possível.

Já a partir deste mês de
fevereiro, Taubaté dá
início à programação do
Carnaval 2011 da cidade,
que é considerado o
melhor da região. Ao
todo, a população poderá
assistir a inúmeras
atrações, entre escolas de
samba, blocos
carnavalescos e
apresentações especiais.
Neste ano, desfilarão oito
escolas (três do grupo de
acesso e cinco do grupo
especial), além de onze
blocos. O primeiro
evento oficial da
programação, no dia 18
de fevereiro, será o
desfile do tradicional
Bloco da Saúde, que
percorrerá, a partir das 18
horas, a Avenida da Alegria
do Povo Taubateano e a
Avenida Itália. Atrações
não vão faltar na
programação, organizada
pela Prefeitura de
Taubaté, por intermédio
da Comissão
Organizadora do
Carnaval. No dia 20 de
fevereiro, a partir das 20

horas, no Teatro
Metrópole, haverá o
lançamento do CD de
Carnaval do projeto
Ametra. Já no dia 25, o
Ametra realiza o seu baile
de Carnaval, com o grupo
Demônios da Garoa.
Outra atração está
programada para o dia 26,
às 21 horas, na Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano, quando
acontecerá a escolha do
Rei Momo, Rainha e
Princesas do Carnaval,
que contará com show da
cantora Leci Brandão. Já
no mês de março, a
agitação começa pelo
distrito de
Quiririm, com o 5o
Concurso de Marchinhas,
nos dias 3 e 4. A
abertura oficial dos
desfiles das escolas de
samba será no dia 5 de
março, às 20h30, com o
Ametra, que neste ano
tem como enredo “Ametra
da garoa” – uma
homenagem ao
compositor Adoniran
Barbosa e com a

participação do grupo
Demônios da Garoa. Na
seqüência, desfilarão as
escolas Acadêmicos do
Bonfim, Gaviões da Fiel
Taubateana do Areão e
Acadêmicos da Santa Fé.
No domingo, 6, a partir
das 21 horas, desfilam as
escolas do grupo especial
– Império e Boêmios do
Morro, Boêmios da
Estiva, Acadêmicos do
Chafariz, Império Central
da Mocidade Alegre e
Unidos do Parque
Aeroporto. No dia 7
haverá desfile de blocos
e, na terça-feira, dia 8, o
desfile das campeãs. Vale
ressaltar que no domingo,
segunda e terça-feira de
Carnaval acontecem as
matinês, sempre a partir
das 15 horas. “Estamos
com uma ampla
programação e contamos
com a estrutura
necessária para garantir
que a nossa população se
divirta com toda a
segurança e conforto”,
frisou o prefeito Roberto
Peixoto.

Prefeitura de Taubaté
prepara o melhor

Carnaval da região

O feriado de Carnaval
costuma ser o mais violento
com relação a acidentes em
todas as rodovias do país,
segundo dados da Polícia
Rodoviária Federal. Em
2010, durante os 6 dias de
folia, foram registradas 143
mortes e 3233 acidentes nas
estradas brasileiras. A
imprudência dos motoristas
lidera o ranking das
ocorrências. Durante o
carnaval do ano passado
foram aplicadas 119.614
multas - 53% delas por
excesso de velocidade e
1.235 motoristas foram
flagrados no teste do
bafômetro. O número de
veículos com problemas
mecânicos aparece em
segundo lugar nas causas dos
acidentes. Para se ter uma
ideia, em 2009, só no Sistema

Anchieta-Imigrantes, 2.666
precisaram de socorro
mecânico. Para garantir uma
viagem tranquila, o motorista
que vai pegar a estrada deve
realizar uma revisão
antecipada do veículo. “É
importante que façam um
check-up para verificar as
condições dos pneus, freios,
amortecedores, baterias,
entre outros itens, para
garantir um passeio
tranquilo”, comenta Pedro
Ribeiro, proprietário da
Ribeiro Pneus de Taubaté.
De acordo com o
empresário, o movimento na
oficina cresce em torno de
30% nas semanas
 que antecedem o
carnaval, e por isso é
aconselhável que os
m o t o r i s t a s
antecipem a revisão.

 “Muitos deixam para a última
hora e alguns acabam nem
fazendo o serviço necessário
para garantir uma viagem
segura”, comenta. Para o
mecânico Benedito
Hermenegildo Ferreira,
também é importante que o
motorista fique atento aos
itens que costumam ser
esquecidos, como água no
radiador, nível de óleo do
motor, nível do fluído de
freio, condições das palhetas
do limpador de pára-brisa,
calibragem dos pneus,
inclusive estepe e até mesmo
se o ponteiro marcador de
combustível está
funcionando. “Dificilmente
um motorista chega na loja e
pede para verificar essas
peças e isso pode fazer a
diferença no momento de
viajar”, explica.

Manutenção preventiva pode evitar
acidentes nas estradas

Panorama da Coleções traz
obras do Acervo do Governo
Paulista Mais de 140 obras
de artistas renomados estão
na mostra “Panorama das
Coleções” – Acervo Artístico
do Governo do Estado de
São Paulo – que acontece até
o dia 29 de maio,
simultaneamente, no Palácio
dos Bandeirantes, na capital,
e no Palácio Boa Vista, em
Campos do Jordão. O
Acervo dos Palácios é um
órgão vinculado à Casa Civil.
Na exposição, o público vai
apreciar trabalhos de artistas
como: Tomie Ohtake, Di
Cavalcanti, Alfredo Volpi,
Tarsila do Amaral, Mário
Zanini, Flávio de Carvalho,
entre outros. No Palácio dos
Bandeirantes estão expostas
82 das 3.500 obras do
acervo do governo paulista.

Além de trabalhos de artistas
renomados, a mostra
também traz mobiliário, peças
de arte sacra, como o “São
José de Botas” (atribuído a
Aleijadinho) e louçarias. Em
Campos do Jordão, no
Palácio Boa Vista, o público
poderá conhecer cerca de 60
obras, entre elas: tocheiros do
século 18 (imagens
européias, em madeira
esculpida, policromada e
dourada, representando
arcanjos tocheiros), pinturas
de Flávio de Carvalho, o
quadro “Operários” de
Tarsila Amaral, pintura ìcone
da cidade de São Paulo.
Serviço: Palácio dos
Bandeirantes Avenida
Morumbi, 4.500 – Portão 2
Informações: (11)2193.8282
– monitoria@sp.gov.br
Quando: de 24 de novembro

2010 a 29 de maio de 2011.
Horário: das 10 às 17 horas,
de terça a domingo.
Agendamento eletrônico:
www.acervo.sp.gov.br
Grátis. Palácio Boa Vista
Avenida Adhemar de Barros,
3.001, Campos do Jordão/
SP Informações e
Agendamento: (12) 3662-
1122 - Fax: (12) 3662-2966.
Quando: de 24 de novembro
2010 a 29 de maio de 2011.
H o r á r i o :
de 4ª feira a domingo e
feriados das 10h às 12h e das
14h às 17h Entrada: 5,00 -
entrada franca apenas para
alunos de Escolas
Públicas e entidades
assistenciais (com autorização
prévia) e crianças até 10
anos. Pagam Meia entrada:
maiores de 60 anos e
estudantes com carteirinha.

Exposição dos Palácios
acontece até maio

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está com
uma programação de
Carnaval para agradar todos
os públicos. O tema deste
ano é Pinda Folia e todos os
eventos oficiais são gratuitos.
Pré-Carnaval - A tradicional
festa de Pré-Carnaval será
realizada no domingo, dia 27
de fevereiro, na Praça de
Eventos de Moreira César, a
partir das 19 horas, com
animação da Banda Frente
de Varanda. CarnaRock -
Voltado para o público que
curte rock, o CarnaRock pela
primeira vez, na sexta-feira,
dia 4 de março, na Avenida
do Samba, a partir das 20
horas. A atração da noite será
a Banda Panela. Corrida e
Desfile das Dondoncas - A
corrida e o desfile das
Dondocas acontecem no
sábado de Carnaval, dia 5 de
março. A Corrida será às 9
horas, com largada da rua
Capitão Manoel Monteiro C.
Miné e o tradicional bloco
das Dondocas desfila a partir
das 10 horas nas ruas do
centro da cidade. Tanto no
bloco quanto na corrida, a
brincadeira é os homens irem
vestidos de mulher. Juca Teles
e Estrambelhados - O

tradicional bloco de São Luiz
do Paraitinga, que foi grande
sucesso no ano passado,
Juca Teles e a Banda
Estrambelhados retorna a
Pindamonhangaba no dia 5
de março, para desfile nas
ruas do centro, em direção à
Avenida do Samba. A
concentração será a partir
das 16 horas, na praça do
Quartel, e a chegada será na
Avenida do Samba. Para
participar é só chegar e
seguir o bloco. Desfiles de
Agremiações - A abertura
dos desfiles das agremiações
será no sábado, dia 5 de
março, a partir das 19 horas.
No primeiro dia, desfilam os
blocos carnavalescos. No
domingo, dia 6 de março,
será a vez dos blocos de
enredo e carnavalescos. Na
segunda-feira, 7 de março,
desfilam as escolas de samba
e os blocos carnavalescos.
Sempre a partir das 19 horas,
na Avenida do Samba. Os
ingressos para as
arquibancadas serão
trocados por um quilo de
alimento não-perecível, em
postos móveis, espalhados
pela cidade. Agremiações
participantes – Escolas de
samba: Mocidade do Campo

Alegre e Tradição Fiel.
Blocos de Enredo: AA
Ferroviária; Não Empurra,
que eu já vou; e Xirê Alamaju.
Blocos Carnavalescos:
Acadêmicos do Cururu;
Amigos do Bar do Taliban;
Amigos do Barata; Amigos
do Chacrinha; Amigos do
Doutor; As Muquiranas; Bar
do Baiano; Chique Chitas;
Espaço Vida Saudável;
H´lera Bloco; Império da
Banana Ouro; Império do
Gato Preto; Los Beudos do
Samba; Mamão; Mineirinho;
Nego Loko; Os Neros;
Pirador e Unidos do
Jardinzão Vs Copacabana.
Matinês Populares - As
matinês populares serão
realizadas na
Avenida do Samba, no
domingo, dia 6
de março e na
terça-feira, dia 8 de março,
sempre das 15h às 18h. A
animação fica por conta da
Banda Frente de Varanda.
Baile Popular - Encerrando
a programação do Carnaval
2011 Pinda Folia, será
realizado um baile popular na
terça-feira, dia 8 de março,
na Avenida do Samba, das
20h às 23h, com a Banda
Frente de Varanda.

Prefeitura de Pinda divulga
programação do Carnaval 2011


