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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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Tradicional festa conta com
a dedicação da laboriosa
colônia japonesa local e
acontece no Parque das
Cerejeiras – Recanto Sakura
Home com entrada franca.
Nos dias 30 e 31 de julho e
também em 6, 7, 13 e 14 de
agosto, acontece uma das
mais tradicionais festividades
de Campos do Jordão: a 43ª
Festa da Cerejeira em
Flor.Uma das principais
atrações da Festa da
Cerejeira em Flor é sem
dúvida a culinária típica
japonesa, que poderá ser
saboreada pelo público
presente. Entre as delícias,
estará o Bentô, o Sushi, o
Tempurá, a Truta na Chapa,
o Udon além do tradicional
Yakissoba, uma espécie de
macarrão incrementado com
carne, vegetais e molhos
especiais. Também haverá
barraca de salgados, doces,
artesanatos da região,
camisetas, cds
, bolsas, lembrancinhas, entre
outras. Além disso, a festa
conta ainda com diversas
atrações musicais e danças
t í p i c a s
.O evento conta com a
dedicação da laboriosa
Colônia Japonesa há dezena
de anos radicada na região
da Mantiqueira que todo ano
participa com barracas
típicas como Também haverá
barraca de salgados, doces,
artesanatos da região,
camisetas, cds, bolsas,
lembrancinhas, entre outras,
contando ainda com diversas
atrações musicais e danças
t í p i c a s

.Maiores informações acesse
o site oficial da festa:
www.guiacampos.com/
festadacerejeiraHistória  As
primeiras cerejeiras vindas
do Japão foram plantadas em
1 9 3 6
, por ocasião da inauguração
do Sanatório Dojinkai. Eram
da variedade “Takasago” e
se adaptaram bem ao clima
de Campos do Jordão e
continuam apresentando
belas floradas no início da
primavera. Em 1937, para
comemorar a fundação da
Colônia Lageado, Dr. Shizue
Hosoe enviou 10 mudas das
variedades Taizan, Botan e
Amazonas, plantadas pelos
colonos da região. Esses
plantios se constituíram teste
bem sucedido, pois, as
cerejeiras se aclimataram
bem ao clima da Mantiqueira,
sendo Campos do Jordão a
única região no Brasil, onde
as cerejeiras do Japão
f l o r e s c e r a m
efetivamente.Posteriormente
foi introduzida a variedade
Okinawa, precoce que
floresce no inverno. O
floricultor Mário Utyiama
dedicou-se à multiplicação
de outras variedades
Benifuken, Yoshiro, e Oshima
mediante enxerto em espécie
diferentes produziu
variedades híbridas.A florada
das cerejeiras começou a
atrair japoneses de diversas
regiões do Estado, saudosos
do espetáculo das Sakuras
em flor que, anualmente,
presenciavam na sua terra.
Com isso
, número de visitantes cresceu

de ano para ano, fato que
despertou nas autoridades
jordanenses a idéia de criar
um evento com festividades
musicais, danças, feira de
artesanato para recepcionar
esses visitantes.Em 5 de
outubro de 1968, o Prefeito
Municipal em exercício,
Arakaki Masakasu
sancionou lei da Câmara
M u n i c i p a l
, de autoria do Vereador
Fausto Bueno de Arruda
Camargo, instituindo a Festa
da Cerejeira em Flor.As
primeiras festas foram
realizadas na “Cogumelândia”
, em Vila Jaguaribe, então
propriedade de Mário
Utyiama, posteriormente
transferidas para o Bosque
São Francisco Xavier, onde
as cerejeiras floresciam em
abundância, principalmente a
variedade Yoko, plantadas
por Hirofumi Haruna.A 43ª
Festa da Cerejeira em Flor é
uma realização da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo
 – Recanto de Repouso
Sakura Home e o Clube
Cultural e Recreativo Cereja
com o apoio da Prefeitura
Municipal de Campos do
Jordão. Serviço:43ª Festa da
Cerejeira em FlorDias
: 30 e 31 de julho e 06
, 07, 13 e 14 de agostoLocal
: Parque das Cerejeiras
Sakura HomeEndereço
: Av. Tassaburo Yamaguchi,
2173Vila Albertina – Campos
do Jordão
– SPHorário: das 10h as
16h30Entrada FrancaFone:
(12) 3662-2911.

Campos do Jordão
sediará 43ª Festa da

Cerejeira em Flor

11ª Temporada de Inverno
2011 - “Um Friuzinho
Esquentadô”Shows com:
Demônios da Garoa,
Marquinho Mendonça,
Fabiana Cozza, Carol
Ladeira, Mercado de Pulgas.
Espetáculos Infantis e
Teatrais, Oficinas de
Pandeiros, Violão 7 cordas,
Música e Canto Popular e
outras atrações regionais
08|07 (sexta-feira)21h -
Show com Moreno Overá,
no Calçadão22h - Seresta
pelas ruas da cidade, Saída
do Calçadão 09|07
(sábado)10h - Oficina de
Dança “Brinquedo do
Corpo”- Escola Monsenhor
Ignácio Gióia15h -
Espetáculo de Dança Infantil
“Menino, já foi?” da Outro,
Outra Cia.- Calçadão16h -
Show com Demônios da
Garoa- Coreto Elpídio dos
Santos18h - Projeto
Calçadão Cultural19h - Final
do Arraiá do Chi Pul Pul -
Mercado Municipal 10|07
(Domingo)10h - Oficina
“Dança e Educação”- Escola
Monsenhor Ignácio
Gióia”13h - Projeto
Calçadão Cultural15h -
Espetáculo de Dança Infantil
“Menino, já foi?” daOutro,

Outra Cia, no Calçadão
15|07 (sexta-feira) 21h -
Show com Mercado de
Pulgas – Calçadão 22h -
Seresta pelas ruas da cidade
- Saída do Calçadão 16|07
(sábado)14h - Projeto
Calçadão Cultural 16h -
Espetáculo teatral “O tribunal
de Salomão e o Julgamento
das meias-verdades inteiras”-
Coreto Elpídio dos Santos
17h -
 Projeto Calçadão
Cultural17h30 - “Soca
Paçoca”- Aprendendo,
Produzindo e Saboreando a
Paçoca de Pilão -
Participem!!! 18h30 - Cine
Calçadão 21h - Show
“Templo Templo” com
Marquinho Mendonça -
Coreto Elpídio dos Santos
17|07 (domingo)15h -
Projeto Calçadão Cultural
15h - Espetáculo teatral “O
tribunal de Salomão e o
Julgamento das meias-
verdades inteiras” - Distrito
de Catuçaba 16h - Projeto
Calçadão Cultural 16h30 -
Chegada da 39º Romaria de
Cavaleiros 22|07 (sexta-
feira)21h - Marco Aurélio e
Mayara – Calçadão 22h -
Seresta pelas ruas da cidade
- Saída do Calçadão 23|07

(sábado) 14h - Projeto
Calçadão Cultural 16h -
Apresentação da Banda
Musical do Quiririm - Coreto
Elpídio dos Santos 18h30 -
Cine Calçadão 21h - Show
com Fabiana Cozza - Coreto
Elpídio dos Santos 24|07
(domingo) Oficinas com
Fabiana Cozza e Banda 10h
- Oficina de Pandeiro com
Douglas Alonso 11h - Oficina
de Violão 07 Cordas com
Gian Correa 13h30 - Oficina
de Música com André14h30
- Oficina de Canto Popular
com Fabiana Cozza Local:
C e r e s t a
, Praça Oswaldo Cruz, nº
2215h - Projeto Calçadão
Cultural 29|07 (sexta-feira)
21h - Show com Lia
Marques e João Gaspar
(Part. Especial Negão
Santos) – Calçadão 22h -
Seresta pelas ruas da cidade
- Saída do Calçadão 30|07
(sábado) 14h - Projeto
Calçadão Cultural16h -
Camilo Frade e Banda -
Coreto Elpídio dos Santos
17h - Projeto Calçadão
C u l t u r a l 2 1 h
 - Show com Carol Ladeira
- Coreto Elpídio dos Santos
31|07 (Domingo)15h -
Calçadão Cultural

11ª Temporada de Inverno
- 2011

O evento de Lançamento do
Reserva Anauá, em
Pindamonhangaba, agitou a
noite de quinta-feira na
cidade. O empreendimento é
fruto de uma parceria da
Construtora Ladeira Miranda
e da Casoi Desenvolvimento
Imobiliário. O Reserva
Anauá é um condomínio que
vair reunir casas, sobrados e
apartamentos num único
ambiente, privilegiando itens
que valorizem a qualidade de
vida de quem escolher morar
no local. O projeto é o
primeiro da região a ter o
Processo Acqua, uma
certificação criada com base
em padrões europeus que
garantem alta qualidade
ambiental do
empreendimento. O projeto
prevê direcionamento

adequado dos resíduos,
economia de água e energia,
instalação de aquecimento
solar e captação de águas
pluviais para irrigação de
jardins.A vice-prefeita,
Myriam Alckmin, que
compareceu ao evento, fez
questão de falar sobre a
importância da chegada de
novas empresas para
fomentar ainda mais o
desenvolvimento da cidade.
Para o proprietário da Casoi
Desenvolvimento Imobiliário,
Hamilton de França Filho, o
resultado da união das duas
empresas pode ser visto na
integração das equipes –
“Parece que trabalhamos
juntos há muito tempo,
tamanha é a sintonia das
nossas equipes. Isso reflete
num atendimento ainda

melhor aos clientes”,
comenta.O diretor da
Ladeira Miranda Engenharia
e Construção, Cristiano
Ladeira Miranda, falou sobre
os investimentos feitos em
Pindamonhangaba e a aposta
da empresa em preservar
recursos ambientais –
“Pindamonhangaba nos
acolheu de forma muito
carinhosa. O poder público
preparou a cidade para esse
crescimento. Nossa meta é
fazer investimentos que
possam trazer benefícios para
as gerações futuras, cuidando
do meio ambiente”, finaliza A
previsão é que os imóveis
tenham valorização de 50%
até a entrega das chaves. A
expectativa é embasada no
crescimento imobiliário da
região.

Reserva Anauá: Lançamento

em Pinda reúne mais de 400

convidados

A secretaria de Obras da
Prefeitura de
P i n d a m o n h a n g a b a
informou que o viaduto de
acesso aos bairros das
Campinas, Shangrilá, Solo
Rico e Goiabal deve ser
finalizado em novembro
desde ano.De acordo com
o secretário de Obras,
Ricardo Amadei, nos
próximos 30 dias serão
afixadas as vigas do
viaduto. “Elas serão
colocadas sobre as bases
formando a área de
tráfego”. Ele disse que
durante a instalação das
vigas, a rodovia presidente
Dutra será interditada. “As
autoridades rodoviárias
serão informadas pela
NovaDutra qual será o dia
deste serviço para que os
efeitos no trânsito sejam
amenizados. Além disso,
faremos um amplo
trabalho de divulgação
para que as pessoas
busquem outras rotas ou
já saibam que haverá
interdição em certo
período”.O prefeito João
Ribeiro, que visitou as
obras na última semana,
disse que a construção do
viaduto de acesso à região
das Campinas é uma
grande conquista para a
cidade. “Foram muitos
anos de angústia para a

população, muitas vidas
perdidas e um sentimento
de estarem isolados.
Porém, iniciamos um
grande trabalho de
mobilização e parcerias
que culminaram na
construção do
viaduto”.João Ribeiro
lembrou dos trabalhos
feitos para a
concretização do
processo e de todo apoio
que recebeu. “Foi uma
longa e trabalhosa batalha.
Muitas idas à Brasília e a
São Paulo, muitos
projetos e negociações
. Agradeço a todos que
sempre estiveram
envolvidos, como o
deputado federal Arnaldo
Faria de Sá, os vereadores
Cal, Dona Geni, Dr. Jair
Roma, Martim César e de
toda a Câmara de
vereadores, o presidente
de bairro Josué
Bertolino, o
representante Zé Maria, o
padre Samuel, nova vice
Myriam Alckmin, vários
secretários, a diretoria do
DNIT, NovaDutra, ANTT,
Ministério dos
Transportes e,
principalmente, dos
moradores dos bairros”.O
presidente da associação
dos moradores das
Campinas, Shangrilá e

Solo Rico, Josué
Bertolino, também
comemorou a construção
do viaduto. “Foi uma ação
muito longa, cansativa,
mas que está resultando
em um grande benefício a
todos. Neste período em
que buscávamos ajuda
aconteceu muita coisa,
fizemos manifestações
positivas com missas,
outras pessoas
interditaram as pistas,
porém tudo isso serviu
para alertar as autoridades
de Brasília e deu
r e s u l t a d o ” . J o s u é
Bertolino agradeceu o
apoio recebido na cidade.
“Aqui em Pinda contamos
com a luta incansável do
prefeito João Ribeiro, o
empenho do vereador Cal
– que viabilizou o contato
com o deputado Arnaldo
Faria de Sá, esse que nos
abriu muitas portas em
São Paulo e Brasília, e
todo apoio dos moradores
dos bairros da região”.
O presidente de bairro
ainda comentou
 sobre o desenvolvimento
da região. “Os
imóveis serão
valorizados, os bairros
estão crescendo, estão
chegando pontos
comerciais e todos estão
otimistas com o futuro”,

Viaduto das Campinas
termina em novembro


