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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.
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12 a 16 de
setembro09h00 às
11h00 - Escolas
MunicipaisDestinadas
aos estudantes da rede
municipal de ensino de
São Luiz do Paraitinga-
Oficina de Composição
com Paulo Padilha-
Oficina de Canto Coral
com Elaine Marin-
Oficina de composição
com Tata Fernandes-
Oficina de Percussão
Corporal com
Barbatuques- Oficina de
Musicalização com Mazé
Cintra- Oficina de Canto
Coral com Nenê Cintra12
a 16 de setembro14h00
às 16h00 - Escolas
MunicipaisDestinadas
aos estudantes da rede
municipal de ensino de
São Luiz do Paraitinga-
Oficina de Composição
com Paulo Padilha-
Oficina de Canto Coral
com Elaine Marin-
Oficina de composição
com Tata Fernandes-
Oficina de Percussão
Corporal com
Barbatuques- Oficina de
Musicalização com Mazé
Cintra- Oficina de Canto
Coral com Nenê Cintra12
a 16 de setembro09h00
às 11h00 - Assessoria da

EducaçãoAberto a todos
os interessados- Sergio
Molina12 a 13 de
setembro 13h30 às
15h30 - Assessoria da
EducaçãoAberto a todos
os interessados - Carlos
Sandroni14 a 16 de
setembro13h30 às
15h30 - Assessoria da
Educação Aberto a todos
os interessados- Zuza
Homem de Melo12 a 16
de setembro 20h00 às
22h00 - Assessoria de
EducaçãoProfessores da
Rede Pública de Ensino
de São Luiz Do
Paraitinga- Carlos Kater
D o c u m e n t á r i o s
Musicais 12 a 15 de
setembro 20h00 às
22h00 - Mercado
M u n i c i p a l
Documentários Musicais
com comentários de
Sergio Molina 12/09 -
Daquele instante em
diante 13/09 -
Palavra Encantada
14/09 - Mistério de Santa
Luzia   15/19 - Uma noite
em 67 Oficinas
Cantadas 15 a 18 de
setembro 15/09 -
16h00 - Camilo Frade -
 Coreto Antonio Nicolau
de Toledo 16/09 -
16h00 - Passo Torto

(Kiko Dinucci, Rodrigo
Campos e Romulo
Fróes)- Coreto Antonio
Nicolau de Toledo16/09
- 18h00 - Marcos
Sacramento - Mercado
Municipal 17/09 -
16h00 - Pereira da Viola
- Coreto Antonio Nicolau
de Toledo 17/09 -
18h00 - Leci Brandão -
 Mercado Municipal18/
09 - 18h00 - Tulipa Ruiz
-  M e r c a d o
MunicipalShow Infantil
15, 17 e 18 de
setembro15/09 - 11h00 -
Helio Ziskind e banda -
 Coreto Elpídio dos
Santos17/09 - 11h00 -
show oficineiros/
oficinas infantil -
 Mercado Municipal18/
09 - 11h00 
- Banda Mirim – Mercado
M u n i c i p a l
Show 16 a 18 de
setembro16/09 -
22h00 - Karnak - Coreto
Elpídio dos Santos 17/09
- 22h00 - Geraldo
Azevedo - Coreto Elpídio
dos Santos 18/09 -
15h30 - Paulo Freire e
Wandi - Praça Benedito
Alves Godoi - Alto do
Cruzeiro 18/09 - 21h00 -
Dominguinhos - Coreto
Elpídio dos Santos

4° Semana da canção
Brasileira

A Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
encerrou, no sábado (13),
a Semana de
C o n s c i e n t i z a ç ã o
“Qualidade do Ar”, com
uma homenagem às
pessoas que realizam
ações em prol do Meio
Ambiente, por meio da
entrega do certificado de
“Amigo do Meio
Ambiente”. O evento foi
realizado na praça
M o n s e n h o r
Marcondes.Além da
entrega de certificados, o
evento na praça teve a
participação da Casa
Verde, com os jogos
educativos, do Posto de
Bombeiros de
Pindamonhangaba com
exposição de materiais
utilizados para o combate
aos incêndios e o
Departamento de Meio
Ambiente, com a
distribuição de material
educativo. Participaram
do evento o secretário de
Governo da Prefeitura,
eng. Arthur Ferreira dos
Santos, que idealizou a
campanha, o comandante
da 4ª Cia de Polícia
Ambiental de Taubaté –
Cap PM Paulo Henrique
Carvalho e a vice-prefeita
Myriam Alckmin, que
representou o prefeito
João Ribeiro. ”Nosso
objetivo é conscientizar
as pessoas, para que todos
façam a sua parte,

evitando queimadas,
denunciando e realizando
ações para uma maior
qualidade do ar de nossa
cidade, não somente
agora com a campanha
mas durante o ano todo.
Todas as iniciativas que
tivermos agora farão de
nossa cidade e de nosso
planeta, um lugar melhor
para nossos filhos e
netos”, disse o secretário
de Governo, eng. Arthur
Ferreira dos Santos. ”As
ações em prol do Meio
Ambiente são uma
constante na
administração do prefeito
João Ribeiro, que é atento
e incentivador do tema,
em todos os âmbitos.
Entendemos que uma
sociedade com maior
qualidade de vida se faz
com a participação de
todos, investimento no
meio ambiente, na
qualidade do ar. Cada um
tem que fazer a sua parte.
Parabéns aos realizadores
dessa campanha, a equipe
da Secretaria de Governo,
e parabéns aos
homenageados deste dia,
que com certeza fazem a
sua parte nessa luta, que
tem que continuar
diariamente”, afirmou a
vice-prefeita Myriam
Alckmin. O CIIT – Centro
Itinerante de Informações
Turísticas também estava
presente no evento, com
a mascote “Princesa do

Norte” e a equipe de
vacinação da Secretaria de
Saúde dividiu o espaço na
praça, com a campanha de
vacinação contra a
pólio. Qualidade do
Ar  Durante toda a
semana, diversas ações de
conscientização foram
realizadas por toda a
cidade, como blitz
educativa, panfletagem no
comércio no centro de
Pinda e em Moreira
César, em parceria com a
Subprefeitura, blitz rural,
panfletagem com os
produtores rurais, tendo o
Departamento de
Agricultura e a Cati como
parceiros, além de
palestras e atividades
educativas na escola
municipal Nova
Esperança, no Araretama.
A Secretaria de Educação
também foi parceira
levando o tema para as
salas de aulas de todas as
escolas municipais e
desenvolvendo atividades
educativas. As crianças
fizeram desenhos sobre a
qualidade do ar, que
estiveram expostos na
Praça Monsenhor
Marcondes, durante o
evento de
encerramento. A próxima
grande campanha
realizada pela Secretaria
de Governo e parceiros
será a Semana da Árvore,
que já está sendo
planejada.

Entrega de Certificados
encerra Semana de

Conscientização
“Qualidade do Ar

O Ministério da Saúde
anunciou as novas regras
para a certificação das
Entidades Beneficentes de
Assistência Social na Área de
Saúde (CEBAS) que
prestam serviço ao Sistema
Único de Saúde (SUS). A
portaria foi assinada pelo
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha durante o XXI
Congresso Nacional das
Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos, que teve início,
ontem à noite, em Brasília.
Na ocasião, também foram
anunciados repasses de R$
100 milhões este ano e R$
200 milhões em 2012 para o
Incentivo de Apoio à
Contratualização de 700
entidades filantrópicas. Além
disso, o ministro autorizou a
liberação de R$ 12 milhões
do Timemania para
convênios com 170
entidades, cujo projeto de
qualificação da gestão foi
aprovado pelo Ministério. De
acordo com Padilha, a
portaria simplifica e torna
mais claras as regras para a
certificação e renovação do
certificado de filantropia. “As
medidas anunciadas
demonstram o
reconhecimento à
importância das entidades
filantrópicas para o SUS.
Queremos o estreitamento
cada vez maior das relações
delas com o SUS”, ressalta
o ministro. CRITÉRIOS -

Por meio da portaria, fica
formalizado o critério de
atendimento de, pelo menos
60%, ao SUS para que as
entidades obtenham a
certificação de filantrópicas –
ou a renovem. A renovação
ocorre a cada três anos. O
atendimento ambulatorial
pelo SUS agora pode
compor até 10% desse
percentual nas entidades
filantrópicas em geral. Esse é
um reconhecimento do
Ministério da Saúde ao novo
perfil de atendimento da
saúde pública. Já no caso de
hospitais que se dedicam à
Oncologia e à Oftalmologia,
100% dos atendimentos
poderão ser ambulatoriais.
“Estamos falando aqui de
procedimentos, como a
quimioterapia, radioterapia e
pequenas cirurgias
oftalmológicas, que não
envolvem necessariamente
internação do paciente.
Agora, hospitais que têm
importante contribuição
 nesse tipo de procedimento
pelo SUS podem obter a
c e r t i f i c a ç ã o ” ,
a c r e s c e n t a
Padilha. Atendimentos que
compreendam as redes
prioritárias do SUS – Rede
de Urgência e Emergência
(Saúde Toda Hora),
Oncologia, Rede Cegonha
(de atendimento materno e
infantil) e atendimento a
usuários de álcool e drogas

– terão peso maior na
composição do percentual
mínimo para a obtenção/
renovação do certificado. A
caracterização da gratuidade,
pela nova Portaria, também
se modifica. Não fica mais
restrita à assistência, mas
passa a abranger o apoio ao
ensino, a promoção à saúde,
e as casas de apoio a
Oncologia, acolhimento de
pacientes de álcool e drogas
e acolhimento
materno. INCENTIVOS -
O Ministério da Saúde ainda
autorizará incentivo de 20%
aos repasses totais a
entidades filantrópicas que
comprovarem 100% de
atendimento pelo SUS. Há
hoje 1.478 entidades
filantrópicas no Brasil. Em
2010, o ministério repassou
R$ 6,6 bilhões às Santas
Casas e Hospitais
Filantrópicos no país inteiro,
como custeio à realização de
procedimentos. Esse valor
representou crescimento de
63,6% na destinação de
recursos a esse tipo de
entidade, em relação a 2004.
Ao todo, ocorreram nelas
mais de 4 milhões de
internações e mais de 138
milhões de atendimentos
ambulatoriais, no ano
passado. Esses
estabelecimentos destinam
hoje 105.337 leitos ao SUS,
sendo 99.280 leitos gerais e
6.057 leitos de UTI. 

Entidades filantrópicas recebem R$ 300

milhões de incentivo em todo o país
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Com desfile de escolas,
entidades culturais e
organizações militares, o
município de São bento
do Sapucaí comemorou
neste dia 16, seu 179º
aniversário de
e m a n c i p a ç ã o
política.Como de
costume, o desfile se
organizou ao longo da
Avenida Conselheiro

Rodrigues Alves. Um dos
destaques do desfile foi a
participação da
Banda Marcial Municipal
da cidade, que
 passa por um período de
resgate. Com a
 compra de uniformes e
novos instrumentos por
parte da Prefeitura, a
banda teve apenas um mês
para se preparar para o

evento A  Banda da Polícia
Militar do CPI-1 , de São
José dos Campos, seguida
pelo Canil da
Polícia Militar do 5º
BPMI  de Taubaté e os
militares do 6º Bil de
Caçapava e 12ª Cia. De
Engenharia de Combate
Leve, de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
encerraram o evento.

São Bento do Sapucaí:
Desfile de escolas e

militares comemora 179
anos da cidade

Os vereadores Chico
Saad, Luizinho da
Farmácia, Tereza
Paolicchi, Rodson Lima,
Carlos Peixoto e
Henrique Nunes, este no
ato representado pelo seu
chefe de gabinete Afonso
Rabello, elogiaram o
prefeito Roberto Peixoto
pela entrega das novas
instalações da Escola
Municipal Integral de
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
Cônego Benedito Augusto
Corrêa, para a
comunidade do bairro
Granjas Reunidas São
Judas Tadeu, no Itaim.Em
seus pronunciamentos no
evento que ocorreu na
manhã de terça-feira, dia
16, os parlamentares
taubateanos abordaram o
grande avanço
conquistado pelo povo de
Taubaté na área da
Educação, junto à
a d m i n i s t r a ç ã o
democrática do prefeito
reeleito Roberto Peixoto.
“É um governo que
valorizou muito os nossos
educadores”, disse
Luizinho da Farmácia. “A
comunidade e nossas
crianças ganham uma nova
escola com qualidade
humana e de materiais”,
abordou Rodson Lima.

“Como vereadora
realizamos um trabalho
bem próximo à
comunidade, pois há mais
de 30 anos trabalhei no
Departamento de Ação
Social e hoje vemos uma
administração realmente
voltada às causas sociais”,
enfatizou Maria Tereza.A
cerimônia de entrega das
novas instalações da
Escola Cônego Benedito
Augusto Corrêa, contou
com a presença do grande
idealizador deste projeto
o ex-comandante do
Comando de Aviação do
Exército, unidade de
Taubaté, General Roberto
Sebastião Peternelli
Júnior, que proporcionou
esta parceria de trabalho,
da primeira-dama e
presidente do Fundo
Social de Solidariedade
(FUSSTA), professora Lu
Peixoto, da senhora
Fernanda Diniz, esposa do
atual general de brigada
Eduardo Diniz, do
secretário de Educação da
Prefeitura de Taubaté,
professor Carlos
Rodrigues, entre outras
autoridades.Ao fazer uso
da palavra o prefeito de
Taubaté, Roberto Peixoto,
agradeceu a presença da
comunidade do bairro
Granjas Reunidas São

Judas Tadeu e das
autoridades que
compareceram no ato de
inauguração e fez um
balanço dos avanços
implantados em sua
gestão à frente do Poder
Executivo Municipal e
anunciou mais
investimentos em todos
os setores da
administração pública.
“Atendendo uma
reivindicação do
comandante Peternelli,
estaremos ampliando esta
unidade educacional e
junto com os vereadores
que realmente gostam do
povo de Taubaté vamos
construir uma piscina e
com a ajuda de Deus,
iremos entregar no ano
que vem. Aqui estou como
soldado e vou cumprir
uma determinação do
nosso querido general
Peternelli, que ama nossa
cidade e é cidadão
taubateano por
merecimento pela sua
grande contribuição à
nossa sociedade”,
destacou o prefeito
Peixoto.A Escola
Municipal Integral de
Educação Infantil e
Ensino Fundamental
Cônego Benedito Augusto
Corrêa, atende 334 alunos
em dois períodos.

Vereadores elogiam
comunidade e Peixoto
por importante obra na

área da Educação

O espetáculo “Um Dia Ouvi
a Lua”, texto inédito do
consagrado dramaturgo Luís
Alberto de Abreu que, entre
outros trabalhos, foi o autor do
roteiro adaptado da minissérie
“Hoje é Dia de Maria”, fará
única apresentação em
Caçapava na próxima quarta-
feira, dia 24, às 19h30, no
encerramento da
programação da Semana do
Folclore.
 A apresentação será no
Centro Educacional, Cultural
e Esportivo José Francisco
Natali (Av. Dr. José de Moura
Resende, 475 – Vera Cruz).
A entrada é franca.A Semana
do Folclore é promovida pela
Prefeitura de Caçapava, por
meio da Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer. A peça, que
cumpriu temporada
recentemente em São Paulo
e recebeu a indicação para o
prêmio APCA 2011 de melhor
dramaturgia, foi escrita
especialmente para Cia.
Teatro da Cidade, de São José

dos Campos, em
comemoração aos seus 20
anos de existência. As
canções “Adeus, Morena,
Adeus” (Piraci/Luiz Alex),
“Cabocla Tereza” (João
Pacífico/Raul Torres),
e “Rio Pequeno”
(Tonico/João Merlini), todas
gravadas pela
famosa dupla caipira Tonico
e Tinoco, foram inspiração
para o espetáculo, que é
resultado do projeto
“Universo Caipira – As
Histórias que o Vale Conta”,
do Programa de Ação
Cultural (ProAc) da
Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo.A peça
é dirigida por Eduardo
Moreira, ator, diretor e
fundador do grupo Galpão, de
Minas Gerais. A Cia. Teatro
da Cidade conta ainda com o
trabalho do premiado
Leopoldo Pacheco, que
assina, juntamente com a
artista plástica Ana Maria
Bomfin Pitiu, os figurinos e

cenografia, e do coreógrafo
Robson Jacque. A direção
musical é assinada pelo
músico Beto Quadros, de São
José dos Campos.O resultado
é um espetáculo com cenas
criadas por meio de processo
colaborativo entre
dramaturgia, direção e atores
e de pesquisas do universo
caipira brasileiro. A
montagem conquistou o
prêmio da Cooperativa
Paulista de Teatro
de Melhor Espetáculo do
Interior do Estado de São
Paulo, edição 2010.”Um Dia
Ouvi a Lua” reúne seis atores
da Cia. Teatro da Cidade:
Adriana Barja, Ana Cristina
Freitas, Adréia Barros,
Izildinha Costa, Vander Palma
e Wallace
Puosso.Serviç”Um Dia Ouvi
a Lua” – dia 24, às 19h30, no
Centro Educacional, Cultural
e Esportivo José Francisco
Natali – Av. Dr. José de
Moura Resende, 475 – Vera
Cruz. Entrada franca.

Espetáculo Um Dia Ouvi a
 Lua encerra programação da Semana

do Folclore de Caçapava

A Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(Apae) de Ilhabela
preparou uma
programação especial
para a “Semana Nacional
da Pessoa Portadora de
Deficiência Intelectual e
Múltipla”, que será
realizada de 21 a 27 de
agosto. O tema este ano é
“A pessoa com
deficiência quebra a
cultura da indiferença.
Tenha a coragem de ser
diferente”.No domingo
(21) haverá show de
prêmios, no Esporte
Clube Ilhabela, a partir das
16h. Os convites estão à
venda na sede da Apae
(Rua Pedro Alves da Cruz,
nº43 – Perequê) e custam
R$ 5. Entre os prêmios
m i c r o o n d a s ,
l i q u i d i f i c a d o r ,
sanduicheira, cafeteira,
batedeira e panela

elétrica.A abertura oficial
será na segunda-feira
(22), às 10h, com a
apresentação dos alunos
assistidos. Durante toda a
semana a Apae promove
atividades como passeios,
visita ao zoológico,
gincana, piquenique,
sessões de filmes, entre
outras.É na Semana
Nacional da Pessoa
Portadora de Deficiência
Intelectual e Múltipla
que as discussões
sobre o tema se
i n t e n s i f i c a m .
Segundo a presidente da
entidade em
Ilhabela, Mônica
Kurachina, a semana foi
instituída pela Federação
das Apaes. Além de
promover a
conscientização da
comunidade, o evento
também oferece
informações sobre como

prevenir algumas
deficiências e ainda
garantir um diagnóstico
precoce, já que quanto
mais cedo for o
atendimento, melhor será
a vida da pessoa e da
família. “Visamos sempre
o bem-estar e a inserção
dessas crianças e adultos
na sociedade”, ressalta
Mônica.A presidente da
Apae falou sobre a
atenção dada pela
Prefeitura de Ilhabela aos
portadores de deficiência.
“O município tem tido
esse olhar positivo para
que essas pessoas sejam
v e r d a d e i r a m e n t e
incluídas no convívio
social, como o projeto
das cadeiras anfíbias, que
possibilita o banho de
mar, os barcos adaptados
na escola de vela e
calçadas acessíveis”,
completa. 

Apae de Ilhabela
participa da Semana
Nacional da Pessoa

Portadora de Deficiência
Intelectual e Múltipla

Terminou no dia  14 de
agosto  a XIX Festa do Peão
de Boiadeiro de Natividade
da Serra em comemoração
aos 38 anos da cidade.Com
shows e atrações gratuitas
para a população, como
rodeio com montarias em
touros, comidas típicas e
muita diversão a Festa do
Peão é um evento tradicional
em Natividade da Serra no
mês de agosto e atrai pessoas
de todo o Brasil. No dia 13
de agosto  além das
montarias em touros, o
público presente pode
prestigiar o show com o
Grupo Tradição que deu um
toque especial na festa. O
encerramento do evento,
após quatro dias, foi feito
com um grande show
pirotécnico e com o show

Banda Brete. Cerca de 20 mil
pessoas prestigiaram os
quatro dias gratuitos de
festa.O cowboy de
Lagoinha-SP, Alexandre
José Marcos foi o grande
campeão do Rodeio em
Touros da XIX Festa do
Peão de Boiadeiro. Ele
superou Waltair Fermino de
Pindamonhangaba na
montaria final e conquistou
uma moto zero km. Os
demais cowboys levaram
para casa prêmios em
dinheiro.Confira os cinco
primeiros colocados:1º
Alexandre José Marcos
(LAGOINHA) 218
pontos2º Waltair Fermino
(PINDAMONHANGABA)
204 pontos3º Dirley Bonani
(TAUBATÉ) 159 pontos4º
Orlando Cruz

(NATIVIDADE DA
SERRA) 146 pontos5º
Leandro Ricardo Xuxa (
JACAREÍ) 139
pontos”Estou muito feliz, a
nossa cidade completou 38
anos de existência e em
comemoração aconteceu
essa grande festa onde no
sábado tivemos um público
recorde de quase 20 mil
pessoas presentes. Mas, o
mais importante foi que não
registramos nenhuma
confusão e nenhum acidente
nos quatro dias de festa. Eu
gostaria de agradecer a todos
que compareceram, a todos
os funcionários da Prefeitura
Municipal, a todos os
patrocinadores e a todos da
comissão organizadora,”
explicou o prefeito João
Batista de Carvalho (PPS).

Encerramento da Festa

Nos dias 18 e 19 de
agosto, quarenta
membros da Rede
Integrada de Emergências
do Vale do Paraíba e
Litroral Norte – RINEM
e do Corpo de Bombeiros
de São José dos Campos,
participarão de um
treinamento para combate
a incêndio em mata na
sede da Unidade Florestal
Vale do Paraíba, da Fibria,
localizada em Caçapava.O
treinamento, que será
ministrado pelo próprio
Corpo de Bombeiros, foi
uma iniciativa da
Secretaria de Meio
Ambiente de São José dos
Campos, com o objetivo
de capacitar membros da

RINEM e partes
interessadas para o
combate a incêndio em
mata, já que se aproxima
uma época do ano de
bastante seca.A Fibria, por
fazer parte da
RINEM e por ter uma
brigada de incêndio
especializada e
 bastante efetiva,
fornecerá o local –
Fazenda da Glória – e sua
estrutura física
(caminhões, ferramentas,
etc) para contribuir na
eficácia do
treinamento.Sobre a
FibriaA Fibria possui
capacidade produtiva de
5,25 milhões de
toneladas anuais de

celulose com uma
operação integralmente
baseada em plantios
florestais renováveis. Sua
operação, integralmente
baseada em
 plantios florestais
renováveis, inclui
também a produção anual
de 190 mil toneladas de
papel. Com áreas
florestais nos Estados do
Rio Grande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Espírito
Santo, Mato Grosso do
Sul e Bahia, a Fibria tem
uma base florestal total de
875 mil hectares, dos
quais 323 mil são
destinados à preservação
permanente.

Fibria cede fazenda em
Caçapava para

treinamento da RINEM

Os funcionários e
empresários do Distrito
Industrial do Una 1 estão
às vésperas de receber
uma obra que
reivindicaram em 2008: o
prolongamento da Av.
Arcênio Riemma, para dar
acesso à antiga estrada
T a u b a t é -
Pindamonhangaba e à Via
Dutra. A obra favorecerá
várias indústrias e tirará
parte do tráfego pesado de
veículos que passa pelo
bairro Gurilândia e onde
os moradores também
sofrem para chegar ao
trabalho na estação da
chuva. Sem esse
prolongamento, eles eram

obrigados a passar por um
atalho cheio de lama, com
suas motos e bicicletas,
ou mesmo a pé.Além do
prolongamento da avenida
em 300 metros, foi feita
pavimentação, colocação
de guias e sarjetas. Só
falta concluir a
implantação da ciclovia e
fazer as calçadas e
aguardar do DER
autorização para construir
uma rotatória que ligará a
Av. Arcênio Riemma com
a Rodovia Amador Bueno
da Veiga( antiga estrada
T a u b a t é -
Pindamonhangaba).Essa
obra resulta do trabalho
de uma comissão de

funcionários da Citab,
encabeçada por
Alessandra Cristina
Vicente, técnica de
Segurança do Trabalho
nesta empresa, que
entregou ao suplente de
vereador Gilson Bilard(na
época vereador), um
abaixo assinado com
cerca de mil assinaturas
contendo a reivindicação.
Foi Bilard que também,
por sua vez, conseguiu do
proprietário do terreno,
Luiz Pinto Vieira, a
doação da área para o
prolongamento da via.
Com o apoio do prefeito
Roberto Peixoto, a obra
virou realidade.

Em fase final obra que
beneficiará indústrias

A ópera, gênero de música
teatral, tem suas origens
em Florença, na Itália. Ela
surgiu no Renascimento
no final do século XVI e
nos séculos seguintes
espalhou-se por toda a
Europa.”A palavra ópera
em italiano significa
“obra musical”, trabalho”.
E é esse trabalho musical
que a Escola Municipal de
Artes Maestro Fêgo
Camargo, através do
Projeto Cultural Atos de
Ópera, apresentará ao
público de Taubaté e
região.A Escola com essa
iniciativa pretende

desmitificar a aura
complexa que cerca a
ópera e aproximar o
público da música
erudita.Obras de Mozart,
Rossini, Verdi, Puccini e
outros poderão ser
apreciadas no decorrer do
projetoSempre na 3ª
Quinta - feira de cada
mês, no auditório da
escola, um ou dois atos de
uma grande ópera com os
mais importantes
cantores da cena lírica.Na
estréia “II Barbiere di
Siviglia” de Rossini -
regência de Alberto
Zedda, intérpretes:David

Malis – FígaroJennifer
Larmore - RosinaRichard
Croft – Conde de
AlmavivaRenato Capechi
– Don BartoloSimone
Alaimo – Don Basílio.A
coordenação e
apresentação do projeto
são do Prof. Mário
César Dias.Dia: 18 de
agosto – 19:30hLocal:
Auditório da Escola
Municipal de Artes
Maestro Fêgo
C a m a r g o . A v e n i d a
Tiradentes, 202 – centro
– Taubaté. Informações:
(12) 3625-5061. Entrada
Franca.

Projeto Cultural “Atos de
Ópera” terá início no dia
18 de agosto na Escola

Fêgo Camargo


