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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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O Parque com bosque
dessa árvore símbolo da
cultura japonesa recebe
barracas aonde o público
poderá saborear a
culinária japonesa como o
sushi, sashimi, bento,
tempurá, yakissoba, além
de doces e artesanatos e
lembranças da região.
Para animar a festa uma
programação com
apresentações de danças
típicas e musicais.A
tradicional festa de
Campos do Jordão
relembra o “hanami”, as
festividades do Japão para
a florada das cerejeiras
que marcam o ciclo de
“renovação” de seu povo,
já que é nessa época que
ocorre os casamentos, à
volta a aula e a busca do
primeiro emprego pelos
jovens nipônicos. Ao
mesmo tempo em que se
homenageia essa flor que
dura apenas 3 dias e, que
traz em sua pétalas a lenda
da princesa Kono-hana-
sakuya-hime que caiu do
céu sob uma cerejeira, no
Monte Fuji.Em Campos
do Jordão a Festa da

Cerejeira além de
reforçar a cultura
japonesa aos seus
descendentes no Brasil e
apresentá-la a
jordanenses e turistas,
possui os seus lados
sociais, de arrecadar
fundos para a Casa de
Repouso Sakura Home,
que atende japoneses e
descendentes que
precisam de cuidados
médicos específicos e
prolongados.As primeiras
mudas de cerejeira
chegaram à cidade em
1936, com a criação do
Sanatório Dojinkai, mas
foi em 1937, que colonos
japoneses moradores do
Lajeado começaram a
cultivar três tipos de
cerejeira, que se
adaptaram ao solo da
Mantiqueira. Mas em
1967, o Palácio Boa Vista
ganhou um jardim com
500 mudas de cerejeiras
do tipo Some Yoshino,
vindas diretas do Japão. E
com as proximidades de
sua florada, japoneses e
descendentes de várias
regiões do estado vinham

a Campos do Jordão para
conferir o espetáculo da
natureza. Com o
crescente número de
visitantes, surgiu o
interesse de promover um
evento que ressaltasse a
beleza e a importância da
planta para os japoneses e,
em 05 de outubro de
1965, o então prefeito em
exercício, Arakaki
Masakazu, sancionou a
Lei da Câmara Municipal
instituído a Festa da
Cerejeira em Flor em
Campos do Jordão.A 43ª
Festa da Cerejeira em Flor
acontece das 10h às 16h
30, com entrada franca,
sendo uma realização da
Benificência Nipo-
Brasileira de São Paulo,
Clube Cultural e
Recreativo Cerejeira,
com apoio da
 Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão e da
Secretaria Municipal de
Turismo. O Clube
Cerejeira fica na Rua
Tassaburo Yamagushi,
2173 – Vila Albertina.
Informações pelo
telefone (12) 3662-2911.

Festa da Cerejeira
estende-se em agosto

Após derrotar por dois
sets a um, com parciais 3/
6 7/5 6/2, a número 1 do
Brasil, Vivian Segnini
segue firme na
MasterCard Tennis Cup,
sendo a única tenista
brasileira na
competição.Depois de
surpreender com uma
virada sobre a brasileira
Ana Clara Duarte, num
jogo que durou 2h 36,
Segnini chega pela
segunda vez a semifinal e
enfrentará a venezuelana
Adriana Perez, que
ganhou de Andrea
Benitez(ARG), cabeça 8,
por 6/3 2/6 7/5.” Não
conheço muito bem a
Perez, mas me sinto
muito bem em Campos e
espero fazer minha
primeira final aqui,” diz a
s e m i f i n a l i s t a
b r a s i l e i r a . O u t r a
venezuelana que garantiu
vaga na semifinal do
challenger foi Andréa
Gamiz que derrotou a
número 2 do Brasil,
Roxane Vaisemberg, por
dois sets 6/2 6/3. Roxane
que estava com uma bolha

no pé.” Eu tentei de tudo,
mas não estava
conseguindo jogar, a
bolha virou um corte
grande e nem mesmo a
proteção colocada pelo
departamento medico foi
suficiente para estancar o
sangramento e a dor”, 
disse Vaisemberg
visivelmente triste com o
resultado.Gamiz encara
no jogo desse sábado a
paraguaia Veronica
Cepede Royg que
derrotou a chilena Andréa
Koch Benvenuto por dois
sets a um com parciais 4/
6 6/4 6/4.Ainda no sábado
começam os
 jogos do qualifying
masculino para definir os
últimos atletas que
entrarão em quadra pela
chave principal do torneio
em busca do
prêmio de US$ 75 mil. As
disputas começam a partir
das 9h 30.A
 competição entre os
homens reunirá, a partir
de segunda-feira, alguns
dos melhores tenistas
brasileiros, entre eles
Ricardo Mello, 91o do

mundo e bicampeão da
MasterCard Tennis Cup,
Rogério Dutra e
Silva,129o, Júlio Silva,
175o  , além dos
estrangeiros Izak Van der
Merwe, sul-africano
campeão em 2010, o
chileno Paul Capdeville,
e o argentino Horacio
Zeballos. A chave
pirncipal inicia na neste
dia 01 de
a g o s t o . M a s t e r C a r d
Tennis Cup é uma
realização do NEO, em
parceria com a Try Sports,
via Lei do Incentivo ao
Esporte – Ministério do
Esporte/ Governo Federal
do Brasil. Tendo como
patrocinadora a
MasterCard, com o apoio
de Tênis Clube de
Campos do Jordão,
Federação Paulista de
Tênis, Confederação
Brasileira de Tênis, ITF,
ATP, WTA e desde a
primeira edição o torneio
tem a divulgação do que
acontece nas quadras nos
p o r t a i s
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br.

Segnini é o Brasil no
MasterCard Tennis Cup

Para melhorar a estrutura
das escolas esportivas de
Caraguá, o Governo
Municipal firma convênio
de um ano com o Sesi
(Serviço Social da
Indústria), nesta segunda-
feira (1/08/2011). A
parceria atenderá alunos
com idade entre
 6 e 17anos, nas
modalidades vôlei,
futebol de campo,
natação, tênis e judô.
 Com a parceria, a cidade
contará com uma
estrutura técnica
oferecida pelo SESI,
como capacitação,
treinamento e reciclagem
dos professores, além de
materiais esportivos e
uniformes. Nas cinco

modalidades, atualmente,
Caraguá tem cerca de 530
atletas. O objetivo é
atender aproximadamente
1.500 atletas.Os
treinamentos serão
baseados em estudos
realizados pela
Universidade Estadual
Paulista (UNESP) de Rio
Claro e serão aplicados
pelos professores da
secretaria de Esportes em
suas rotinas de trabalho.
Também está previsto no
convênio a realização de
um Fórum Esportivo
Regional, no qual as
lideranças da região
poderão discutir o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável do esporte. O
secretário adjunto de

Esportes, Rubens de
Castro, considera a
iniciativa muito
importante para o
desempenho dos atletas
da cidade, que agora terão
treinamentos dirigidos.
“A metodologia dos
treinamentos terá
 base científica.
Com certeza
 isso irá melhorar o
rendimento dos atletas no
futuro”, afirma. A
Construtora Wilney
Cardoso patrocina o
projeto. Os empresários
que quiserem apoiar a
iniciativa podem procurar
a secretaria municipal de
E s p o r t e s .  M a i s
informações pelo
telefone (12) 3888-1086

Caraguá firma convênio
com Sesi para melhorar
rendimento de atletas

A Pré-Conferência
Municipal do Idoso
“Compromisso de todos
por um envelhecimento
digno no Brasil” será
realizada na próxima
quinta-feira (04/08/
2011), às 14h, na
Videoteca Lúcio Braun. O
evento é promovido pelos
Conselhos Municipais do
Idoso de Caraguatatuba,
São Sebastião, Ubatuba e
Taubaté com o apoio do
Governo Municipal.O
objetivo do encontro é
preparar propostas
relacionadas à população
da melhor idade para
apresentá-las na
Conferência Regional,
em Pindamonhangaba, em
agosto. O público e
entidades que realizam
projetos sociais com
idosos no Litoral Norte
podem participar.Entre os
assuntos discutidos na
P r é - C o n f e r ê n c i a
Municipal estão a
estrutura do poder
público no apoio à
população idosa;

conquista de melhor
qualidade de vida;
fortalecimento e
integração dos conselhos;
e uma participação ativa
nos orçamentos públicos
destinados aos programas
da melhor idade,
avaliando a
implementação e
efetivação da Política
Nacional do Idoso e do
Estatuto do Idoso. Para o
secretário de Assistência
Social, Antônio Cornélio
de Moraes Filho, a Pré-
Conferência é importante
para reivindicar ações nas
esferas municipal,
estadual e federal. De
acordo com ele, dentro
das políticas públicas, a
administração municipal
acolhe os idosos com
iniciativas esportivas,
sociais, de lazer e saúde,
além de apoiar abrigos
destinados a este
público. A presidente do
Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos do
Idoso, Maria Apparecida
Waack, disse que, na

terça-feira (02), às 9h,
haverá uma reunião prévia,
na Videoteca Lúcio
Braun. “É necessário
sensibilizar a sociedade
para o envelhecimento da
população brasileira”,
afirmou.Após a
Conferência Regional em
Pindamonhangaba, os
delegados apresentarão
suas reivindicações na
13ª Conferência Estadual
dos Direitos da Pessoa
Idosa que será realizado
em setembro em São
Paulo, e, posteriormente,
na 3ª Conferência
Nacional, em Brasília
(DF), em
novembro. Segundo o
Censo 2010 do
IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatísticas), Caraguá
possui 11.305 habitantes
com idade acima de 60
anos, destes 5.340 são
homens e 5.965 são
mulheres. No município
existem dois homens e
cinco mulheres
centenários.  

Caraguá promove
Pré-Conferência

Municipal do Idoso

Iniciativa de destaque,
desenvolvida em qualquer
área de conhecimento ou
disciplina, pode
render ao
professor da educação
básica de Taubaté o
diploma de educador
taubateano, concedido
pela Câmara de
Taubaté.As inscrições

serão abertas dia 1º de
setembro e seguem até o
dia 30 do mês e serão
realizadas por
preenchimento de
 ficha, disponível no site
www. c a m a r a t a u b a t e
.sp.gov.br. A
ficha preenchida
deve ser entregue no
Protocolo da Câmara.A

criação do diploma de
educador taubateano é
iniciativa da vereadora
Pollyana Gama (PPS),
aprovada em 2008. Mais
detalhes sobre a proposta
nos decretos nº 253 e
281, disponíveis em:
h t t p : / /
www.camarataubate.sp.gov.br/
Leis/Leis.htm.

Câmara de Taubaté
homenageia professor

destaque em experiência
escolar

O vereador Rodrigo Luis
Silva “Digão” (PSDB)
emitiu nota de
esclarecimento aos
professores estaduais e à
Apeoesp, o sindicato da
categoria, esclarecendo
que, quando sugeriu a
implantação de mais
classes de ensino médio
na rede municipal, não
teve intenção de
prejudicar o
funcionalismo do
Estado.”Solicitei para a
Prefeitura estudos no
sentido de se implantar
mais classes de ensino
médio nas escolas da rede
municipal de ensino,

atendendo reivindicação
de pais. Não tive a
intenção de prejudicar os
professores, diretores e
funcionários da rede
estadual de ensino”,
afirmou o
v e r e a d o r . ” R e c e b i
resposta do prefeito,
informando que, de
acordo com a
legislação, ‘a ampliação e
a oferta do ensino médio
competem ao Estado, e
não ao município. O
município, em
atendimento à legislação,
só pode investir na
ampliação da oferta do
ensino médio quando

comprovar que consegue
atender plenamente a
demanda da educação
infantil e do ensino
fundamental. Não é o caso
de Taubaté’”, esclareceu
Digão.Para o vereador, o
assunto está encerrado.
“Peço desculpas pelo
transtorno ocorrido e
reafirmo minha posição
de lutar sempre pelos
direitos dos professores
da rede estadual e
municipal de ensino,
mesmo que contrariando
siglas partidárias, fato
esse já demonstrado na
tribuna da Câmara de
Taubaté.”

Digão retira pedido de
ampliação de ensino

médio na rede municipal
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