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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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Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

O Sesc Taubaté realiza
no dia 27, sábado, o
Passeio Rural no Sítio
Boa Esperança, em
Guaratinguetá, sobre a
Produção de Alimentos
Orgânicos. A atividade
ao ar livre faz parte do
programa Educação para
a
Sustentabilidade.Passeio
RuralSítio Boa
E s p e r a n ç a ,
Guarantinguetá –
Produção de Alimentos
OrgânicosPropriedade
rural de alimentos
orgânicos que pertence
ao Projeto Corredor
Ecológico do Vale do
Paraíba, associação que

reúne diversas
organizações do
primeiro, segundo e
terceiro setores com
iniciativa de recuperação
e restauração da Mata
Atlântica na região do
Vale.Dia 27, com saída às
7h30 e retorno às
1 4 h . P r e ç o s :
Comerciário – R$23,00
/ Usuário - R$26,00 /
Demais interessados -
R $ 3 5 , 0 0 I n c l u s o
transporte, ingresso,
seguro viagem e
lanche.Educação para a
S u s t e n t a b i l i d a d e O
Programa Educação para
a Sustentabilidade
acredita que é preciso

aprender sobre a
realidade a partir de
questões da nossa vida
cotidiana. Chamar
atenção para a urgência
quanto às mudanças
concretas, a partir do
envolvimento dos
indivíduos na construção
da sustentabilidade a
médio e longo prazo,
materializa a
corresponsabilidade de
cada cidadão em relação
a um futuro
próximo.ServiçoSesc
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc taubaté realiza
visita ao sítio Boa

Esperança

O Ministério da Saúde
lança, nesta quinta-feira
(18), o Plano de Ações
para Enfrentamento das
Doenças Crônicas não
Transmissíveis (DCNT).
Construído em parceria
com diferentes setores do
governo e da sociedade
civil, o plano prevê um
conjunto de medidas para
reduzir em 2% ao ano a
taxa de mortalidade
prematura por
enfermidades como
câncer, diabetes e
doenças cardiovasculares
como infarto e acidente
vascular cerebral (AVC).
A taxa de mortalidade
prematura – até os 70
anos - por este tipo de
doença é de 255 a cada
grupo de 100 mil
habitantes. Com a
proposta, espera-se
chegar a taxa de 196 por
100 mil habitantes em
2022. O Plano, que reúne
ações para os próximos
dez anos, é a resposta
brasileira a uma
preocupação mundial:
estima-se que 63% das
mortes no mundo, em
2008, tenham ocorrido
por DCNT; um terço delas
em pessoas com menos
de 60 anos de
idade.Diante do avanço
global dessas doenças, a
Organização das Nações
Unidas (ONU) abordará o
tema na próxima
Assembleia Geral de alto
nível, que ocorrerá em
Nova York (EUA), em
setembro, quando serão
e s t a b e l e c i d o s
compromissos e
prioridades mundiais.
Esta será a terceira vez
que um tema da Saúde
entra na pauta da reunião
de alto nível da ONU – os
temas anteriores foram
Poliomielite e Aids.No
Brasil, as DCNT
concentram 72% do total
de óbitos, segundo dados
de 2009 do Sistema de
Informação de
Mortalidade – percentual
que representa mais de
742 mil mortes por ano.
As que mais matam são as
doenças cardiovasculares
(31,3%), o câncer
(16,2%), as doenças
respiratórias crônicas
(5,8%) e o diabetes
mellitus (5,2%) – veja
quadro abaixo.Número

absoluto (N) e
proporção* (%) de
óbitos segundo causas
básicas. Brasil, 2009
 FATORES DE RISCO –
Entre as estratégias
previstas para a década
2012-2022, estão ações
de vigilância, promoção e
cuidado integral da saúde.
Nesse processo, as ações
da prevenção atuarão a
partir dos fatores de risco
que podem ser
modificados e são
comuns aos quatro grupos
de DCNT que mais
matam. São eles:
tabagismo, consumo
abusivo de álcool,
inatividade física e
alimentação não saudável.
Adicionalmente, os dois
últimos fatores de risco
resultam, na maioria dos
casos, em outra
preocupação: sobrepeso
e obesidade. Em crianças
de 5 a 9 anos, o percentual
de obesidade mais do que
dobrou em dez anos: de
7,6% em 1998 para
16,6% em 2008. Esse
índice supera a frequência
em adultos, com 15% de
obesos, de acordo com o
Vigitel 2010 – última
edição do inquérito
telefônico realizado
anualmente pelo
Ministério, desde 2006.
Outro indicador
preocupante se refere à
inatividade física. A
Organização Mundial de
Saúde (OMS) recomenda
a prática de pelo menos
30 minutos de atividade
física, em cinco ou mais
dias da semana. O Vigitel
2010 mostra que 16,4%
dos brasileiros adultos
são fisicamente inativos.
Para estimular a prática de
exercícios físicos, o
Ministério da Saúde
lançou, em abril, o
programa Academia da
Saúde, que tem por meta
a implantação de 4 mil
unidades nos municípios
brasileiros até 2014.
Somente neste primeiro
ano, mais de 7 mil
propostas foram inscritas.
TABAGISMO – A
redução da prevalência do
tabagismo e do consumo
abusivo de álcool também
está prevista na proposta.
Em relação ao hábito de
fumar, o Brasil tem
alcançado bons

resultados, com 15% de
fumantes na população
adulta – no final dos anos
1980 esse índice era de
34,8%. No entanto, ainda
é preciso avançar na
redução entre as mulheres
e evitar a iniciação dos
mais jovens. De acordo
com a proposta do Plano,
a meta é chegar aos 9%
em 2022. Uma das ações
do Plano propõe o
fortalecimento de
implementação da
política de preços e de
aumento de impostos dos
produtos derivados do
tabaco e álcool. Nesse
sentido, um passo foi
dado no início do mês,
com a publicação de
Medida Provisória do
governo brasileiro que
prevê aumento na carga
tributária sobre os preços
dos cigarros – com isso,
a taxação poderá subir dos
atuais 60% para 81%.
CUIDADO INTEGRAL
– Em relação à
assistência aos
portadores de DCNT, o
Plano apresenta ações
como o programa Saúde
Toda Hora, que reorganiza
e qualifica da rede de
atenção às urgências.
Uma dessas estratégias é
a atenção domiciliar para
os pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS)
com dificuldades de
locomoção ou pessoas
que precisem de cuidados
regulares ou intensivos,
mas não de
hospitalização. Nos
hospitais, serão criadas
Unidades Coronárias,
Leitos de Retaguarda e
Unidades de Atenção ao
Acidente Vascular
Cerebral. A distribuição
gratuita de medicamentos
para hipertensão e
diabetes, iniciada em
fevereiro de 2011, é outra
iniciativa do Ministério
para reduzir internações e
mortes prematuras por
DCNT. Com isso, o
número de brasileiros que
obtiveram medicamentos
de graça para estas duas
e n f e r m i d a d e s
praticamente dobrou em
quatro meses, saltando de
1,5 milhão, em fevereiro,
para quase 2,9 milhões de
usuários assistidos pelo
programa, em junho deste
ano.

Ministério da Saúde
lança plano nacional

para reduzir mortes por
doenças crônicas não

transmissíveis

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
q u i m i o t e r a p i a ,
radioterapia e pequenas
cirurgias oftalmológicas,
que não envolvem
n e c e s s a r i a m e n t e
internação do paciente.
Agora, hospitais que têm
importante contribuição
nesse tipo de
procedimento pelo SUS
podem obter a
certificação”, acrescenta
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
a t e n d i m e n t o s
ambulatoriais, no ano
passado. Esses
e s t a b e l e c i m e n t o s
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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Santo Antonio do Pinhal
será palco do primeiro
evento carnavalesco que
antecede o Carnaval 2012.
A cidade promove nos
dias 26 e 27 de agosto o
Carnapinhal 2011,
organizado pela
Prefeitura em parceria
com a Comissão de
Blocos Carnavalescos.A
festa representa o
primeiro carnaval fora de

época na região e será
animada com as
marchinhas carnavalescas
de outrora. Estão
confirmados os blocos
Cabo Chico, Barbaridade,
Espeloteado, Quem não
Guenta Não Entra, e o
famoso Pinto da
Madrugada. No dia 27
está programado também
o Concurso Escolar de
Marchinhas, com início

às 20h00.De acordo com
a organização do
Carnapinhal 2011, a
novidade este ano é a
participação de bonecões
com trajes de inverno. A
Prefeitura de Santo
Antonio do Pinhal espera
a participação de quatro
mil pessoas na festa.O
evento será realizado na
Praça do Artesão e terá a
animação da Banda Baú.

Santo Antonio do Pinhal
promove carnaval fora

de época com bonecões
e marchinhas

O Serviço de Atenção à
Juventude da Prefeitura
de Jacareí está com mais
de 150 vagas para as
oficinas de inglês, violão,
dança de rua, dança
contemporânea, artes
plásticas e manutenção de
microcomputadores. As
oficinas estão divididas
em várias regiões da
cidade (veja quadro
abaixo).As inscrições
para as seis oficinas
gratuitas podem ser feitas
no próprio Serviço de
Atenção à Juventude,
mais conhecido como
Ceju (Centro da
Juventude) – rua New
Jersey, 420, no Jardim
Flórida –, ou ainda, para
facilitar o atendimento,
os interessados podem
ligar marcando horário –
telefones 3961-7303 e
3 9 5 2 - 1 6 1 3 . O s
interessados devem levar
os seguintes
documentos:Adolescente:
xerox e original do RG,
CPF, comprovante de
endereço, comprovante
de renda, três (3) fotos
3X4 para quem não tiver
o cartão de passe escolar
e apenas uma foto, quem
tiver o cartão; declaração
escolar e de trabalho.Pais
ou o responsável: laudo
médico do adolescente,
se houve necessidade ou
algum impedimento.Veja
como estão distribuídas

vagas, locais e horários
das oficinas Inglês: 40
vagas; quarta e quinta-
feira, das 14h às 17h, na
Faculdade Anhanguera –
rua Santa Catarina, 75, Vila
PinheiroManutenção de
Microcomputador: 10
vagas; sexta-feira, das
15h30 às 17h, no Ceju –
rua New Jersey, 420,
Jardim FlóridaDança de
Rua: 15 vagas; segunda-
feira, das 14h às 17h, no
NEA (Núcleo de
Educação Ambiental) –
rua Projetada, 75, distrito
de São Silvestre; 15
vagas; quarta-feira, das 9h
às 11h e das 14h às 16h,
no Ceju; 10 vagas; terça-
feira, das 14h às 16h, no
EducaMais Espaço
Centro – rua Alfredo
Schürig, 20Dança
Contemporânea: 10
vagas; sexta-feira, das 15h
às 17h, no CejuArtes
Plásticas: 15 vagas; das
9h às 11h e das 14h às
17h, na igreja Nossa
Senhora Auxiliadora dos
Cristãos – rua Takeo Ota,
440, Parque Meia-Lua; 10
vagas; das 9h às 11h e das
14h às 17h, no
CejuViolão: 15 vagas;
quinta-feira, das 9h às 11h
e das 14h às 17h, na igreja
Nossa Senhora
Auxiliadora dos Cristãos;
20 vagas; sexta-feira, das
9h às 11h e das 14h às
17h, na igreja dos

Mórmons - av. Santos
Dumont, 104, Jardim
Liberdade.Atenção à
Juventude – O Serviço e
Atenção à Juventude
atende uma média de 500
adolescentes e jovens,
com idade entre 14 e 24
anos, que participam de
oficinas e atividades em
várias regiões da cidade.
Os participantes entram
para as atividades por
meio dos Cras (Centros
de Referência de
Assistência Social).Os
jovens também se reúnem
toda segunda-feira (das
14h às 17h) na Faculdade
Anhanguera com um
orientador, e lá recebem
informações sobre vários
temas, entre eles
juventude, direitos
humanos, esporte, lazer e
sexualidade.Entre as
exigências para participar
do programa, os jovens
devem ter mais de
75% de frequência
escolar (apresentação de
boletim a cada dois
meses), além de
manter a frequência nas
atividades de
 grupo e oficinas.As
demais atividades/
oficinas do serviço são
futsal, teatro, fotografia,
informática, hip hop,
história em quadrinhos,
skate, técnica vocal,
empreendedorismo e
manicure/pedicure.

Jacareí tem vagas para
oficinas de artes

manutenção de micro e
inglêsA taiada, o tradicional

doce de Caçapava, e a

cachaça produzida no

município servem de

tema para a programação

da Semana do Folclore

2011, evento realizado

pela Prefeitura de

Caçapava, por meio da

Secretaria de Cultura,

Esportes e Lazer, que

ocorre nos dias 22, 23 e

24 de agosto, no Centro

Educacional, Cultural e

Esportivo José Francisco

Natali. Toda a

programação tem entrada

franca.Na abertura da

festa, dia 22, às 19h,

haverá o lançamento do

videodocumentário “Da

Doce Taiada à Marvada

Cachaça”. O trabalho

traça um panorama da

história da taiada e da

cachaça em Caçapava,

desde a produção da cana-

de-açúcar até a confecção

artesanal do doce e da

bebida. O filme é

produzido pela Prefeitura

e reúne depoimentos de

pessoas envolvidas com o

processo de produção da

cana, do doce e da

cachaça.O filme será

exibido ainda na terça-

feira e na quarta-feira, em

sessões com horário

agendado para grupos e

escolas, às 10h.Após a

sessão de lançamento na

segunda-feira, a

programação contará com

apresentação do Coral

Municipal de Caçapava e

do Coral da Terceira Idade

Viva a Vida, que mostram

repertório com músicas

folclóricas.Na sequência,

os músicos Gabriel

Guedes e Rodrigo Borges

apresentam show com

clássicos do Clube da

Esquina.Na terça-feira,

dia 23, a programação

começa às 8h30 com a

realização de oficinas

culturais para o público

infantil. As escolas

interessadas em

participar devem agendar

horário por telefone. Os

grupos podem agendar

ainda horário para sessão

do vídeo “Da Doce Taiada

à Marvada Cachaça”, às

10h.À tarde, a atração

para criançada é a

o f i c i n a  l ú d i c o -

pedagógica: “Folclore –
Mitos da Mata”, com o

Grupo Paca-Tatu, de São

Paulo, às 14h. Para

participar, também é

necessário agendar

horário.Neste divertido

teatro de bonecos, as

crianças entram em

contato com o folclore

indígena. A rica cultura

desses primeiros

brasileiros é

intensamente vivenciada

nas duas histórias

apresentadas - “A Lenda

da Mandioca” e

“Encontro com o

Curupira”.O espetáculo é

apresentado com bonecos

de aproximadamente 1

metro de altura, animados

por meio de manipulação

direta.Após o espetáculo,

as crianças confeccionam

bonecos do “curupira”

que levarão para casa.À

noite, a partir das 19h, o

destaque fica por conta da

palestra”Cachaça –
História,Cultura e
Prazer do Brasil”, com

o especialista em cachaça

Jairo Martins,

superintendente geral da

Fundação Nacional da

Qualidade (FNQ),

professor e consultor de

tecnologia de bebidas,

com ênfase em

cachaça.Jairo Martins é

também consultor

especial da Câmara

Setorial da Cachaça, do

Ministério da Agricultura,

Pecuária e

Abastecimento, e autor

do livro “Cachaça: o mais

brasileiro dos prazeres”.A

palestra apresenta uma

incursão no universo da

cachaça, abordando os

seus aspectos históricos e

culturais, bem como a

i n f l u ê n c i a

socioantropológica na

formação do Brasil.

Também serão abordados

aspectos produtivos e

sensoriais, além das

oportunidades de

negócios no âmbito do

turismo urbano e rural.No

dia 24, no encerramento

da programação, são

oferecidas oficinas

culturais com horário

agendado, a partir das

8h30, e sessão de vídeo às

10h.À tarde, às 14h,

também com horário

agendado, é possível

participar de oficinas de

contação de histórias com

monitores do projeto

Expressões Artísticas, da

Secretaria de Cultura,

Esportes e Lazer de

Caçapava.As atrações da

noite ficam por conta de

uma apresentação do

grupo de catira da Terceira

Idade dos bairros Piedade

e Vila Menino Jesus, a

partir das 19h, e

apresentação do

espetáculo de teatro ”Um
Dia Ouvi a Lua”, 
com a Cia. Teatro da

Cidade, de São

José dos Campos.

Semana do Folclore de

Caçapava – dias 22, 23 e

24 de agosto, com shows,

palestra, teatro,

lançamento de vídeo e

oficinas. Centro

Educacional, Cultural e

Esportivo José Francisco

Natali – Av. Dr. José de

Moura Resende, 475 –

Vera Cruz. Informações:

Tel. (12) 3652-9222.

Entrada franca.

Semana do Folclore de
Caçapava começa

neste dia 22

Ao avaliar os últimos
resultados do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) do
Ministério do Trabalho, o
prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
destacou que, pelo sétimo
mês consecutivo, o
município apresentou
índice positivo de geração
de empregos com carteira
assinada.Com esses
resultados, frisa o prefeito,
Taubaté já gerou 4.532

empregos no acumulado
dos últimos 12 meses. Já
na soma dos primeiros
sete meses deste ano o
número de empregos
gerados é de 3.778. Os
dados foram divulgados
na última terça-feira, 16 de
a g o s t o . ” E s t a m o s
satisfeitos com esses
resultados, por
demonstrarem que
Taubaté segue firme no
caminho do crescimento
econômico e da geração
de emprego e renda para

a população”, afirmou
Peixoto.De maneira
específica, de acordo com
o Caged, foram gerados
mais 62 postos de
trabalho no último mês de
julho, em Taubaté.O
prefeito considera que o
programa de
d e s e n v o l v i m e n t o
econômico do município
“está consolidado”. “Hoje,
nosso parque empresarial
está diversificado,
fortalecendo a economia
de Taubaté”, completou.

Peixoto destaca a
criação de mais de 4.500
empregos em Taubaté

A Apata -
Associação Protetora
de Animais de Taubaté,
fundada há exatos 31
anos e cujo trabalho
voltado para a luta
pelos direitos dos
animais, já é conhecido,
vai realizar no próximo
sábado, dia 27, no San
Michel Hotel
Covention & SPA ( na
Av. JK, Jd. Eulália), à

partir das 16 horas, um
Bingo em prol dos
animais tutelados pela
entidade.A renda será
revertida na compra de
ração, medicamentos
(vacinas/remédios/
a t e n d i m e n t o
veterinário), além de
produtos de limpeza.
Três cartelas do Bingo
que oferecerá vários
e l e t r o d o s m é t i c o s

como prêmio, custarão
R$ 5,00 e quem quiser
a d q u i r i - l a s ,
 poderá entrar em
contato através dos
telefones: 97641147 e
91372436 ou na sede
d a
Apata, das 14h às 18h,
de segunda a sexta, no
Piso Superior da
Rodoviária Velha (Pq.
Dr. Barbosa Oliveira).

Apata realiza bingo em
prol dos animais

tutelados pela entidade

O evento que reúne
degustadores de vinho e
fornecedores desta
apreciada bebida
acontece no Hotel
Orotour em Campos do
Jordão, entre os dias 18
a 21 de agosto. A 12ª
edição do VAM - “Vamos
a Montanha” reúne
participantes do Fórum
Enológico do site da
Academia de Vinho, onde
o grupo de apaixonados
pelo vinho participam de
degustações, palestras e
debates em torno da
bebida desde o ano
2000.O encontro
acontece pelo terceiro
ano consecutivo em
Campos do Jordão e tem
organização da Campos
do Jordão Eventos, com
coordenação do enófilo
Luiz Otavio Peçanha.Em
2011 o VAM reserva para
o grupo diversas

confraternizações, que
incluem Wine Dinner
Grego no dia 18, com
degustação de vinhos
gregos Tsántali, e jantar
grego preparado pela
chef grega Rula Simões.
Além de mais 3 jantares
de harmonização nos
dias 19, 20 e 21. No dia
19 acontecem 4
degustações com
destaque para os grandes
Amarones, Campanha
Gaúcha, vinhos do Porto
Taylor’s e degustação
dos grandes vinhos da
Cote de Nuits.No dia 20
as degustações dos
grandes vinhos da
Espanha, vinhos da
Córsega e Jura, Lídio
Carraro e o Terroir da
Encruzilhada do Sul,
Terroir da Bourgobne,
Eiswein/Icewine e
degustação França
versus Itália.3ª Feira de

VinhoO evento é aberto
ao público na sexta e
sábado, dias 19 e 20 de
agosto, quando acontece
a 3ª Feira de Vinho,
das 15h às 19h.Cerca de
mil visitantes terão
acesso a 19 expositores,
e poderão
experimentar diversos
tipos de vinhos,
incluindo lançamentos.
 Fazem parte da
exposição as
seguinte vinícolas: Le
Tire Bouchon,
Vitis Vinífera, Portus
Cale, Pericó,
Miolo, Vínica, Decanter,
Lídio Carraro, Empório
Sorio, Cantina
Castelnuovo, Europa
Distribuidora, The Wine
School, LPH/Tsántali,
Max Brands, Stelltour,
Salton, Península, Casa
Flora e Wine
Experience.

Encontro Enológico
terá Feira de Vinhos em
Campos nesta Sexta e

Sábado

O Haras Polana em
Campos do Jordão será
sede da Quarta Etapa do
Campeonato Paulista
Polana de Enduro
Equestre.A prova acontece
neste sábado, 20 de
agosto, a partir das 7h e
vale pontos para o
Campeonato Paulista e para
o Ranking da Federação
Paulista de Hipismo.
Cerca de 70 montadores
participam do enduro, em
que estão confirmados os
competidores Alexandre
Leco Rasuk e Carina
Arroyo. Entre as
premiações estão uma moto
e um final de semana em um
Resort, além de troféus e
medalhas.Recentemente o
Haras Polana recebeu o
VIII Concurso Hípico
Polana - AMECampos, que
acontece entre os dias 12 a
14 de agosto. O evento
teve como vencedora do
Grande Prêmio Haras
Polana 2011 a amazona
Gabriela Placco com

Princess Emily do Buona,
que faturou o prêmio de 12
mil Reais. O segundo lugar
ficou com o cavaleiro Jose
Luiz Guimarães de
Carvalho montando
Vanessa VDL Polana, a
terceira posição ficou com
Jennifer Foster.O Haras
Polana fica na Rodovia SP
50, km 168 em Campos do
Jordão. Mais informações
podem ser encontradas no
s i t e
www.institutoendurobrasil.org. Confira
a programação do Enduro
Equestre:Provas de
V e l o c i d a d e
LivreVelocidadeLivre Cei/
Ceiyr 1* - 83 Km - 04 Anéis
- Campeonato Paulista
1*Categorias: Adulto e
Young Riders (nascidos a
partir de 1990 até
1997) Vel. Livre FPH
Adulto/YR - 83 Km - 04
Aneis - Válido somente
para o Campeonato
Paulista 1*Categorias:
Adulto e Young Riders
(nascidos a partir de 1990

até 1997)Velocidade Livre
Curta Distância - Aprox. 66
Km - 03 Anéis?Categorias:
Adulto e Young Riders -
(nasc. entre 1990 até 1997)
e Mirim (nasc. entre 1998
e 2001)Provas de
Regularidade -
BatimentoEndurinho - 01
anel - Aprox. 04
KmCrianças a partir de 04
anos acompanhadas ?Início
da prova: ao término das
provas de Graduados e
AbertaGraduado - 02 anéis
- mínimo de 40 KmIdade
mínima para o animal
participar desta
prova : 05 anos
completosCategor ias :
Adulto e Jovem (nascidos a
partir de 1995)?Aberta -
01 anel - aprox. 17
KmIdade mínima para o
animal participar desta
prova : 04 anos completos
Categorias: Jovem
(nascidos a partir de 1995)
e Adulto BPM: máximo 64

bpm

Enduro Equestre
acontece em Campos do

Jordão neste final de
semana


