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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.
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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.

Com o apoio da Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social, o Centro
de Zoonoses de Taubaté,
através do Projeto
Melhor Amigo, participou
no último final de semana
(11, 12 e 13) da 1ª
Cãocientização pela
VIDA, que aconteceu no
Taubaté Shopping.
Durante os três dias de
evento, a equipe do CCZ
esteve presente, sob a
coordenação da Drª.
Milene Yemini, médica
veterinária responsável
pela Zoonoses de Taubaté,
fornecendo informações
sobre o Projeto Melhor
Amigo, orientações sob
cuidados com animais e
realizando exposição de
animais para adoção.
Com estas ações, mais de
30 animais adultos, entre

cães e gatos foram
adotados. A Drª. Milene
avaliou positivamente o
evento e falou da
importância que essas
ações para minimizar o
número de animais
abandonados nas ruas da
cidade. Foi muito
importante nossa
participação neste evento,
aqui nos tivemos a
oportunidade de estar
mais próximos da
população e mostrar
como é o trabalho da
Zoonoses de Taubaté, e
isso só foi possível
graças ao apoio
incondicional que
recebemos da profª. Lú
Peixoto, Secretária de
Desenvolvimento e
Inclusão Social, afirmou a
Drª. Milene. O público
presente elogiou a

participação e a extrema
organização da equipe da
Zoonoses. O evento foi
realizado pela Associação
VIDA de Taubaté
(Voluntários Integrados
na Defesa dos Animais) e
teve como objetivo
principal conscientizar a
população sobre o
respeito à vida dos
animais. O CCZ de
Taubaté mantém
constante Campanha de
Adoção de animais.
 Para adotar um animal a
pessoa tem que
 ser maior de idade
e deve comparecer no
CCZ, das 14 às 17
horas, portando
documentos de
identificação. O CCA fica
na Estrada Amacio
Mazzaropi s/nº (próximo
ao Hotel Mazzaropi).

Mais de 30 animais da
Zoonoses de Taubaté

foram adotados durante
a 1ª Cãocientização

O vereador Henrique
Nunes fez apelo ao
prefeito pelo
cumprimento da
promessa de mudar o
Pronto-Socorro para o
prédio do HU (Hospital
Universitário) e citou
requerimento assinado
por todos os vereadores
reforçando o pedido. “Do
jeito que está, o PS não
pode ficar. Nós
(vereadores) não
podemos executar, mas
cobrar providências. A
lentidão é muito grande.
São muitas mortes por
falta de investimentos em
saúde.” Henrique Nunes
citou mortes de pessoas
próximas, como a jovem
Thalissa Braga, vítima da
dengue, e outros, que
teriam sofrido
negligência no
atendimento do PS.
“Muitas vezes nos
sensibilizamos com
mortes de pessoas
estranhas, mas sentimos
ainda mais quando
acontece perto, com
pessoas que conhecemos
e com quem
convivemos.” O
parlamentar atestou a
capacidade do secretário
de Saúde, Pedro Henrique
Silveira, citou que 1.300
funcionários atuam no
setor, mas ponderou que
o PS, construído há 20

anos, não suporta a
demanda atual. Ele
colocou em pauta a
instalação do AME
(Ambulatório Médico de
E s p e c i a l i d a d e s ) ,
afirmando que a unidade
não foi implantada na
cidade por questões
políticas. “Temos um
deputado estadual (Pe.
Afonso Lobato) que briga
com o prefeito e vice-
versa. Não é só Taubaté
que perde, porque iríamos
atender mais nove
cidades da região. São de
R$ 8 milhões a R$ 10
milhões mensais que
viriam para o AME”, disse
Henrique, defendendo
que a instalação do
ambulatório, a
transferência do PS para
o HU, a construção de
dois Pronto
Atendimentos e a reforma
de Pamos (Postos de
Atendimento Médico e
Odontológico) devem ser
priorizadas pelo prefeito.
O vereador destacou a
preocupação com uma
nova epidemia de
dengue, destacando a
necessidade de
investimentos na
Secretaria de Serviços
Públicos para
a prevenção da doença por
meio da limpeza
pública. “O secretário
(Roberti Costa) tem boa

vontade, mas ele chegou
numa secretaria que tinha
equipamentos para gerir
cidade do tamanho de
Paraibuna, com número
de funcionários
insuficiente, índice de
falta de 41%.” Henrique
Nunes defendeu a
realização de compra
emergencial para o setor
de Serviços Públicos e
mencionou que alguns
vereadores sinalizaram
contra o procedimento.
“Se for feita compra pelo
procedimento normal,
serão mais 180 dias. Se
não tem apoio dos
vereadores para
aprovação da compra
emergencial, é difícil
acontecer alguma coisa
em termos de limpeza.”
“É emergencial a situação
de Taubaté no que se
refere à limpeza, coleta
de lixo, roçado, poda,
pintura de rua e varredura.
Não tem
condição nem
equipamento ou
f u n c i o n á r i o ,
se não se terceirizar
 uma parte”, acrescentou.
A situação dos PEVs
(Postos de Entrega
Voluntária) da cidade
também foi criticada por
Henrique Nunes. Segundo
ele, faltam banheiros,
fossa séptica, portão e
piso nos postos.

Henrique Nunes faz
apelo por mudança do

Pronto-Socorro

O Sincovat (Sindicato do
Comércio Varejista) e o
Senac Taubaté realizarão 4
treinamentos gratuitos na
região até o mês de junho.
A primeira palestra
acontecerá na cidade de
Ubatuba, no próximo dia
24 de março, às 19h. O
tema será “Vitrinismo
para o varejo de moda”. Os
participantes irão aprende
os conceitos básicos para
organizar o
e s t a b e l e c i m e n t o
comercial, considerando
o comportamento do
consumidor, as teorias de
marketing e as tendências
da moda e varejo para
ampliar as possibilidades
de venda. Já no dia 6 de
abril, Taubaté receberá o
curso “Expressão Verbal:
desinibição para falar
com o cliente”. O
treinamento acontecerá
no auditório da entidade,

às 19h e discutirá
questões como
habilidades de
comunicação verbal e
não-verbal, trabalhando a
desinibição e o
desenvolvimento da
consciência corporal por
meio de técnicas de
marketing pessoal. A
palestra de maio
acontecerá em
Caçapava, no dia 18, com
o tema “Desvendando o
comportamento do
c o n s u m i d o r ” .
 Entre os tópicos que
serão abordados
estão como analisar
ativamente o
 processo de compra,
identificando os traços
individuais dos
consumidores e a
influência do contexto
social nas decisões e
ações de compra de
produtos e serviços.

Finalizando a
programação, a cidade de
São Luiz do Paraitinga
receberá o treinamento “A
arte de encantar o
cliente”, no dia 16 de
junho. Neste treinamento,
os participantes
aprenderão como
encantar seus clientes, por
meio da prática de ações
que possam ajudá-lo a
transformar cada minuto
em momentos
inesquecíveis e
memoráveis, superando
expectativas e criando
vínculos de fidelidade e
lealdade com clientes. As
i n s c r i ç õ e s
antecipadas para as
palestras podem ser feitas
pelo telefone (12) 3632-
6570 ramal 5. As
capacitações serão
ministradas por
consultores do Senac de
Taubaté.

Sincovat e Senac
apresentam

programação de
palestras gratuitas
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O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) parabenizou a
escola de samba Mocidade
Alegre, da Vila das Graças,
pelo bicampeonato
conquistado, e as outras
escolas pelo “belo desfile”.
“As escolas fizeram um
brilhante desfile, em que
pesem as dificuldades e a
chuva durante a noite toda.”
Luizinho lamentou a falta de
enfeites na avenida Prof.
Walter Thaumaturgo, a
Avenida do Povo, e alegou
que, depois da denúncia de
superfaturamento da verba
destinada para o carnaval,
não foi feito nada. “Aqui em
Taubaté é oito ou 80.” O
parlamentar afirmou ser

“impossível resgatar” o
carnaval da cidade dessa
maneira. “As escolas de
samba se esforçam ao
máximo, mas a verba é muito
baixa. Tenho certeza que
várias delas estão cheias de
conta para pagar.” Luizinho
da Farmácia reclamou sobre
a questão dos blocos
carnavalescos serem
impedidos de desfilar pela
Polícia Militar, devido à
necessidade de interdição
das ruas. O vereador disse
que não viu um agente de
trânsito na cidade durante os
desfiles. “Então, não era
problema do Monteclaro
[Cesar Junior, ex-diretor de
Trânsito], é problema de

estrutura mesmo. Isso é um
negócio que não dá para
acreditar.” “O Bloco Vai
Quem Quer sempre teve a
tradição de sair de um
determinado local e vir para
a avenida. Como querem
fazer carnaval desse jeito?
Sem organização e sem
vontade de se organizar?” Ele
acredita que os blocos
deveriam ser avisados
antecipadamente sobre a
proibição do desfile. “No ano
que vem, temos que analisar
friamente as verbas que
vamos dar. Vamos trazer os
representantes aqui na Casa
para combinar o que será
feito e vamos estar na
avenida, fiscalizando.”

Luizinho da Farmácia
parabeniza carnaval 2011 de

Taubaté

Existem diversos tipos de
vírus que podem ser
t r a n s m i t i d o s
sexualmente. O programa
Seção Saúde desta
semana abordou um
específico, o papiloma
vírus humano, mais
conhecido como HPV. O
médico urologista
Gustavo Notari,
convidado do programa,
conversou com a
jornalista Renata Dias
sobre o problema, que
registra dados em grande
escala. Em pesquisa
recente, constatou-se que
metade dos homens
saudáveis está infectada
com o vírus. Entre
mulheres brasileiras, esse
índice aproxima-se dos
15%. Mas, estima-se que
entre 50% e 80% das
mulheres com vida sexual
ativa já contraíram ou vão
contrair o vírus. “Só para
se ter uma ideia, são 100
tipos diferentes de hpv, e
eles podem atingir

diversas partes do corpo,
de homens e mulheres”,
afirmou o especialista. O
convidado do Seção
Saúde alertou sobre os
cuidados que homens e
mulheres tem de ter,
realizando exames de
rotina. “É
importantíssimo, no caso
da mulher, fazer o exame
papanicolaou anualmente,
para que a ginecologista
possa identificar o
problema o mais rápido
possível”. Ainda no caso
das mulheres, o urologista
informou números
preocupantes. “Uma
mulher que não faz
exames e adquire
o HPV só vai
saber que porta
o vírus em dez ou 15
anos, quando já tiver com
câncer no colo do útero.
Ele age de modo
silencioso.” Assim como
na mulher, o HPV no
homem pode ser discreto
e causar problemas no

futuro. “O homem entra
em contato com o vírus
em uma relação sexual e
o carrega. Mas não
obrigatoriamente surgem
sintomas”, alertou o
médico. Gustavo Notari
afirmou que o homem
pode carregar o vírus, mas
não o transmitir via
relação sexual. Isso
porque, de acordo com o
urologista, o contágio
acontece quando há
ferimentos ou verrugas
externas, portando e
duplicando o HPV. O
programa na íntegra, com
mais informações, como
causas, tratamentos e
curiosidades, foi
transmitido no dia 15 e
será reprisado na sexta-
feira, 18, às 22h, e no
sábado e domingo, a partir
do meio-dia. A TV
Câmara Taubaté pode ser
sintonizada pelos canais
17 digital e 98 analógico
da operadora de TV a cabo
Net.

Seção Saúde aborda
infecção de homens por

HPV

Foram quase oitenta mil
participantes, com mais
de um milhão de
visitantes no site oficial,
até a premiação de Andre
Sampaio na final em São
Paulo O estudante Andre
Sampaio, de 20 anos,
venceu a final do TNT
Racing, realizada no
domingo, dia 13, em São
Paulo. A decisão reuniu
vencedores mensais do
jogo online (acessado
entre setembro e
fevereiro no site
www.tntracing.com.br)
para uma disputa no 3p4.
Cada participante jogaria
uma vez e aquele que
alcançasse a maior
pontuação levaria para
casa um carro zero
quilômetro, com os
adesivos TNT Energy
Drink. A conquista foi
alcançada por margem
mínima: Andre Sampaio
foi o primeiro a jogar e
registrou 100.300
pontos, enquanto o vice-
campeão, Vinícius
Alvarenga, terceiro a
jogar, esbarrou nos
100.000. “Para falar a

verdade, estou surpreso...
Eu sabia que o pessoal
estava melhor do que eu
na fase de classificação e
usei uma estratégia
conservadora, de apenas
ficar na pista, sem
exagerar”, contou Andre
Sampaio. “Como andei
bem, quem jogou depois
passou do ponto e foi aí
que deixei todo mundo
para trás”, comemorou o
vencedor do TNT Racing.
Vinícius Alvarenga, tido
como favorito em função
das boas pontuações
online, viu o prêmio
escapar nos detalhes. “Ele
era um mostro no jogo,
mas percebi
 que podia vencer quando
saiu da pista e perdeu
t e m p o ” ,
concluiu Andre Sampaio..
No total, foram seis
c l a s s i f i c a d o s
 para a final, do total de
79.774 inscritos no site.
Ao todo, o
www.tntracing.com.br
recebeu mais de um
milhão de visitantes nos
seis meses de promoção.
“O TNT Racing foi um

sucesso, uma experiência
nova e que nos trouxe uma
resposta muito positiva
por parte dos
participantes”, comentou
Douglas Costa, gerente
de marketing corporativo
e relações com o
mercado do Grupo
Petrópolis, que produz as
marcas Itaipava, Crystal,
Petra, Lokal, Black
Princess , Weltenburger e
TNT Energy Drink. Além
do cobiçado prêmio final,
o carro zero quilômetro,
o TNT Racing distribuiu
175 caixas de TNT para os
vencedores diários do
ranking online e um
cooler, um boné, uma
camiseta e mais duas
caixas de TNT para cada
um dos campeões
semanais. Já os
vencedores mensais, além
da vaga na decisão,
recebiam cinco caixas
mais uma geladeira TNT.
RESULTADO Andre
Sampaio, 100.300 pontos
Vinícius Alvarenga,
100.000 Gustavo Araujo,
99.100 Marcio Correa,
25.400

Estudante de 20 anos
vence promoção e fica
com carro 0 km do TNT

Racing

O número de inclusões de
devedores no Serviço
Central de
Proteção ao Crédito
(SCPC) em fevereiro
deste ano aumentou 24%
em relação ao mesmo
mês de 2010, de acordo
com levantamento
realizado pela Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté (ACIT). Em
fevereiro de 2011, o
SCPC de Taubaté
registrou 5.066 inclusões
contra 4.096 novos
devedores em fevereiro
de 2010, resultando em
um aumento de 24% no
número de novos
registros. Comparado a
janeiro de 2011, com

4.682 inclusões,
fevereiro registrou
aumento de 8,2% no
número de
devedores. Recuperação
do crédito  A boa notícia
ficou por conta dos
números de
exclusão do cadastro do
SCPC de fevereiro. As
2.671 pessoas que
limparam seu nome no
último mês
impulsionaram o aumento
de 27% quando
comparados aos 2.104
consumidores que
limparam o nome em
fevereiro de 2010.
Comparado a janeiro, a
recuperação de crédito
manteve o ritmo com uma

leve variação: 2.676
pessoas procuraram
quitar suas dívidas em
janeiro contra as 2.671 de
fevereiro, registrando
uma queda de 0,2% no
segundo mês de 2011.
Causas  Os impostos e
despesas com educação
da família continuam
sendo os
vilões da inadimplência
neste início de ano. A
diferença em relação aos
números de 2010 é
reflexo da economia, que,
no ano passado, passava
pelo período de
recuperação da crise
econômica de 2009 e o
consumidor estava
gastando pouco.

Inadimplência de
fevereiro aumenta 24%

em Taubaté

O espetáculo será
gratuito e realizado no
Teatro Cootepi. A faixa
indicativa de público é de
16 anos. Nos 90 minutos
de peça, os atores contam
a história de Rex, dono de
uma empresa de
dedetização, que retorna
para casa
inesperadamente depois
de suas férias, e se
esconde num armário de
seu quarto, quando escuta
vozes estranhas no seu
apartamento. Trata-se de
seu empregado Vitor e sua
esposa Charlene, que
também se escondem
num armário quando
ouvem outros “penetras”
entrarem. Enquanto o
público vê as pessoas
entrando e saindo dos
armários, literalmente,
vários segredos são
revelados no confronto
entre os personagens. O
espetáculo tem o ritmo de

uma comédia
cinematográfica, com
surpresas e
enfrentamentos, de
diálogos triviais e geniais,
e de personagens
contemporâneos. “Os
Penetras”, do original
inglês Smelling a Rat, de
1998, é uma comédia
britânica popular e
sofisticada ao mesmo
tempo, de autoria de Mike
Leigh, que retrata as
relações familiares e as
mudanças que a sociedade
contemporânea sofre, nas
questões do trabalho e
nos padrões de consumo.
Circuito Cultural
Paulista O Circuito
Cultural foi criado em
2007 e, neste ano,
contempla 70 cidades do
Estado de São Paulo.
Idealizado pela Secretaria
de Estado da Cultura, visa
consolidar uma política
de difusão de espetáculos

no interior e litoral do
estado. Com isso,
possibilitando aos
municípios atendidos uma
programação regular de
espetáculos de artes,
gerando agitação cultural,
formação de público e
democratização do
acesso à cultura. Além do
teatro, outras linguagens
artísticas fazem parte do
projeto, como a música, o
circo, a dança
e o cinema. As cidades
integrantes do circuito
recebem espetáculos
gratuitos, mensalmente,
até o final do ano. Após a
peça teatral, Pinda
receberá, no dia 30 de
abril, o show “Versão
Brasileira – música
erudita com sabor
Brasileiro”, com Cláudio
Goldman (voz e piano). A
apresentação também
será realizada no Teatro
Cootepi.

Circuito Cultural Paulista
apresenta comédia neste

domingo em Pinda

No Mercado Municipal, a

movimentação será a partir das 8

horas, com a “Feira de Poesia”,

onde 50 poesias estarão nas

barracas da feira livre, ao lado do

prédio do Mercado Municipal, e

o “Folhas Soltas”, com

panfletagem de poesias aos

freqüentadores da feira. Na praça

Monsenhor Marcondes, a partir

das 9 horas, haverá o “Varal de

Poesia”, com 120 poesias

expostas em varal; “Folhas

Soltas”, com panfletagem de

poesia para as pessoas que

atravessarem a praça nesse

horário; “Minuto Poético”, com

performances poéticas,

declamação de poesias; e “Poesia

em Movimento”, uma parceria

com a empresa Viva Pinda, que

propiciou a colocação de poesias

de autores locais dentro de 20

ônibus que circulam pelos

bairros da cidade. A seleção das

poesias foi feita pela Academia

Pindamonhangabense de Letras

e Conselho Municipal de

Cultura. O Dia Nacional da

Poesia é comemorado em 14 de

março e, neste dia, a Estação

ArteDuval também participará

das comemorações, com

apresentações de dança, música,

teatro e poesia, das 14h às 20

horas. Divulgação da poesia A

realização dos eventos

comemorativos à data é iniciativa

da Prefeitura de

Pindamonhangaba, por meio do

Departamento de Cultura, em

parceria com o Conselho

Municipal de Cultura – comissão

setorial de Literatura, apoio da

A c a d e m i a

Pindamonhangabense de Letras

e da Viva Pinda. “Acredito que

mais importante que reconhecer

todo nosso passado poético, é

valorizarmos nosso presente

poético, porque desta forma

estaremos literalmente

‘escrevendo’ o nosso futuro

poético”, avaliou uma das

organizadoras do evento,

Rhosana Dalle, membro da

A c a d e m i a

Pindamonhangabense de Letras

e poetisa atuante. “Penso que

estaremos mostrando às

pessoas, principalmente aos

jovens, que a poesia faz parte do

nosso dia a dia sem

percebermos”, afirmou. Para a

diretora de Cultura, Nilza Mayer,

essa é uma oportunidade de levar

outras opções de Cultura

diretamente para a população.

“As intervenções diretas com o

público são uma inovação bem

vinda, pois acontecerão de forma

sensível e tocante, como os

textos poéticos que serão

declamados”, observou a

diretora. “A Prefeitura tem a

preocupação de levar todos os

diferentes tipos de arte para o

contato da comunidade, e a

poesia não poderia ser deixada

de lado, nessa data tão

importante”, concluiu.

Pinda comemora Dia Nacional da Poesia no sábado

Prefeitura de Taubaté
realiza Operação “Cata
Treco” neste sábado na
Independência e pede

colaboração da
população

A Prefeitura de Taubaté,
através de parceria entre a
Secretária de Serviços
Municipais, Saúde e
Vigilância Epidemiológica
municipal, estará realizando
neste sábado, entre as 7 e 17
horas, a Operação “Cata-
Treco” no bairro da
Independência. Os
moradores devem se
antecipar e deixar na frente

de suas casas todo tipo de
objeto que não servir mais
para o uso e que possam
acumular água.O objetivo da
operação é combater a
proliferação da dengue,
através da eliminação de
possíveis criadouros. Essa
ação visa intensificar mais
ainda todas as atividades que
a prefeitura vem
desenvolvendo com objetivo

de combater a proliferação
do mosquito da dengue em
Taubaté.Os órgãos públicos
da cidade não pararam nem
por um momento de trabalhar
o problema da Dengue. É
necessário neste momento o
compromisso de todos os
cidadãos para chegar ao
objetivo de todos, que é
proteger Taubaté da ameaça
da epidemia de Dengue.


