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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.

Miscelânea
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

Queda é atribuída à
ampliação do acesso a

medicamentos e melhoria
da assistência a pacientes
com doenças
respiratóriasNo Dia
Nacional de Controle da
Asma, lembrado nesta terça-
feira (21), o Brasil apresenta
avanços na assistência a
pacientes com a doença
atendidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). O
número de internações, na
rede pública de saúde, caiu
51% nos últimos dez anos:
diminuiu de 397.333, em
2000, para 192.601, em
2010. A queda se deve, entre
outros fatores, à ampliação
do acesso a medicamentos
pelo SUS e à atuação dos
profissionais da Estratégia
Saúde da Família, principal
política da atenção básica do
Ministério da Saúde, focada
em ações de prevenção e
promoção da saúde. “O
governo federal vem
ampliando significativamente
a oferta de medicamentos
para o tratamento da asma
nos últimos dez anos”,
observa o diretor de
Assistência Farmacêutica do
Ministério da Saúde, José
Miguel Nascimento. Em
2000, o SUS ofertava
apenas um medicamento
para a doença, o Salbutamol,
em uma única apresentação
e concentração. Em 2003,
foram incorporados no SUS
mais seis medicamentos em
32 diferentes apresentações
e concentrações. Atualmente,
são oferecidos 11
medicamentos para asma em
86 apresentações e
concentrações. Além de ter

acesso a todos os
medicamentos nas Unidades
Básicas de Saúde, os
usuários do SUS também
adquiri-los com 90% de
desconto em mais de 15 mil
farmácias privadas
credenciadas ao Programa
Aqui Tem Farmácia Popular
e em 551 unidades da rede
própria (administradas pelo
governo) instaladas em todo
o país. ATENÇÃO
BÁSICA – Se por um lado
o Ministério da Saúde
ampliou a oferta de
tratamento para a asma, por
outro, também investiu na
atenção básica, ampliando o
acesso a ações de
informação, educação,
prevenção e atendimento à
população por meio das
Equipes de Saúde da Família.
Tais medidas focam,
principalmente, na prevenção
a doenças crônicas, que é o
caso da asma.”Nos últimos
anos, um dos esforços do
governo federal tem sido
expandir e melhorar o acesso
à atenção básica para que ela
seja a principal porta de
entrada ao Sistema Único de
Saúde”, afirma o diretor de
Atenção Básica do
Ministério da Saúde, Heider
Pinto. Os recursos investidos
na ESF aumentaram mais de
cinco vezes, saltando de R$
1,8 bilhão, em 2003, para R$
9,6 bilhões,
 em 2010. Atualmente, o
Saúde da Família conta com
31,9 mil equipes que atuam
em 5.281 municípios.
Compostas por médicos,
dentistas, enfermeiros,
auxiliar de enfermagem e
agentes comunitários de

saúde, as equipes são
responsáveis por uma
comunidade específica e
monitoram a saúde daquela
população. Nos últimos
anos, um dos esforços do
governo federam tem sido
fortalecer a Estratégia Saúde
da Família (ESF) para que
ela seja a principal porta de
entrada ao Sistema Único de
Saúde”, afirma o diretor de
Atenção Básica do
Ministério da Saúde, Heider
Pinto. Os recursos investidos
na ESF aumentaram mais de
cinco vezes, saltando de R$
1,8 bilhão, em 2003, para R$
9,6 bilhões, em 2010.
Atualmente, o Saúde da
Família conta com 31,9 mil
equipes que atuam em 5.281
municípios. Compostas por
médicos, dentistas,
enfermeiros, auxiliar de
enfermagem e agentes
comunitários de saúde, as
equipes são responsáveis por
uma comunidade específica e
monitoram a saúde daquela
população. Estudos mostram
que a atenção básica
organizada pode resolver
mais de 80% dos problemas
de saúde da população
assistida e que cerca de 30%
das internações hospitalares
poderiam ser evitadas pela
atenção primária,
representando 15% do gasto
público total em saúde.
Também existem evidências
de que a expansão da
Estratégia Saúde da Família
reduz internações
hospitalares por condições
sensíveis à atenção básica,
principalmente por diabetes e
problemas respiratórios e
circulatórios.

Internações por Asma
reduzem 51% em dez

anos

Palestras e salas de crédito
serão ferramentas de
estímulo para negócios das
micro, pequenas e média A
Fiesp e o Ciesp Taubaté
promoverão, no próximo dia
8 de julho, das 8h30 às 17h,
nas dependências da Escola
SENAI Felix
G u i s a r d , d i v e r s o s
atendimentos dirigidos a
empresários, dirigentes e
colaboradores das micro,
pequenas e médias empresas
da região. O evento faz parte
de série de cinco
atendimentos programados
pela Fiesp/Ciesp para este
ano. Em Taubaté, os
empresários terão os
seguintes serviços
disponíveis: Sala de Crédito
e Workshops enfocando,
entre outros assuntos,
Capital Humano,
Qualificação e formação da
mão de obra e Lei de Cotas.
Antes, no dia 27 de junho,
das 10h30 às 12h, o diretor-
titular da Regional do Ciesp
em Taubaté, Joaquim
Albertino de Abreu, e
dirigentes da Entidade na

Capital paulista farão a
apresentação do evento
durante coletiva à imprensa,
no Ciesp Taubaté. A região
de Taubaté ganha destaque
no cenário estadual em
função do seu desempenho
nas exportações nos três
primeiros meses de 2011,
período em que ficou com a
9ª colocação em ranking do
Ciesp sobre as exportações
de 39 regiões do Estado.A
remessa de produtos ao
exterior pelos 28 municípios
que compõem a Regional do
Ciesp Taubaté ampliou-se em
11,4%, em relação ao
primeiro trimestre de 2010.
Passou de US$ 458,2
milhões, para US$ 510,4
milhões, no acumulado do
mesmo período de 2011. A
região ganha importância,
também, na área de
infraestrutura, como parte do
futuro ramal ferroviário que
acomodará o Trem de Alta
Velocidade (TAV).
Empresário terá sala de
crédito para incrementar seus
negócios Na programação do
dia 08, à tarde, o

Departamento da Micro,
Pequena e Média Indústria
(Dempi) da Fiesp realizará a
Sala de Crédito em parceria
com grandes instituições
financeiras como Banco
Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú,
Santander e Nossa Caixa
Desenvolvimento. Entre os
serviços oferecidos, linhas de
financiamento para compra
de máquinas e equipamentos,
matéria prima, incremento ao
capital de giro e desconto de
recebíveis. O Dempi
disponibilizará técnicos a fim
de auxiliar empresas na
elaboração de projetos de
investimento e das operações
de crédito.Haverá também
balcão de atendimento,
das13h30 às 16h30,
contando com a parceria da
Fiesp, Ciesp Taubaté, Sesi/
Senai, Sebrae, Cetesb,
Universidade de Taubaté,
Associação Comercial e
Industrial de Taubaté, CIEE
e Prefeitura de Taubaté.

Fiesp e Ciesp de Taubaté
promovem evento de

incentivo às MPEs, em
Julho
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Quitutes & Batuques, uma
caravana de artistas nacionais
e internacionais, chega à
Tremembé e à
Pindamonhangaba no dia 19
de junho. O projeto promove
um festival gratuito de cultura
entre o Brasil e outros países
que abrange música, teatro,
gastronomia e educação. Em
2011, a Holanda foi eleita —
França e África já foram
a b o r d a d a s .
 O projeto fica nas duas
cidades até 25 de junho.
Depois, a edição de Quitutes
& Batuques levará músicos,
uma atriz e um chef de
cozinha holandeses por
cidades da Baixada Santista.
realização do Instituto
Plataforma Brasil. Em
Tremembé, as atividades
ocorrerem no Centro de
Atendimento e Educação
Especial (CEEP), no
Restaurante Santa Figueira e
no Projeto Fazendo Arte. Já
em Pindamonhangaba, na
Cooperativa Teatral de
P i n d a m o n h a n g a b a
(COOTEPI). No último dia
de Quitutes & Batuques no
Vale do Paraíba (25/06),
ocorre um show com uma
quermesse em Tremembé
com os holandeses
participantes: a banda Fra
Fra Sound, o rapper Blaxtar,
a atriz Karina Holla e o chef
Gerwin de Koning. Os 12
artistas holandeses
promovem oficinas artísticas
nas comunidades e também

participam de manifestações
culturais brasileiras da cidade
como apresentações de
capoeira, de música, de
teatro e passeio ciclístico. As
trocas de experiência são um
intenso intercâmbio que
mostrará como o diálogo
pode ultrapassar barreiras
sociais, culturais e
ideológicas. Um ambiente no
qual o dialogo promove o
entendimento entre os
indivíduos mais díspares em
uma oportunidade de
reconhecer o outro e
conseqüentemente a si
mesmo.Os artistas e
profissionais são
reconhecidos na Holanda.
Seus trabalhos repercutem
pelo apelo jovem e atual
como Blaxtar, artista de Hip
Hop. Ele criou seu próprio
selo, o RAEN. O músico
lançou 3 álbuns solo e outros
3 em parcerias. Em Quitutes
& Batuques, Blaxtar realiza
oficinas de Hip Hop com
jovens das regiões visitadas.
Representando a crescente
diversidade do povo
holandês, cada vez mais
influenciado por outras
culturas e etnias, o Fra Fra
Sound ministra oficinas de
sopro, cordas e percussão
para interessados em
conhecer os ritmos que estão
no cenário musical holandês.
A banda de jazz realiza a
união de ritmos europeus,
caribenhos e africanos com a
black music norte-americana.

A parte gastronômica fica por
conta do chef holandês
Gerwin de Koning que é
radicado na cidade de Cunha,
interior de São Paulo, e atua
no Espaço Drão Restaurante
e Ateliê. Ele resgata um
repertório da cozinha
holandesa e suas influências
c o n t e m p o r â n e a s
internacionais que serão
preparadas nas
comunidades. A atriz Karina
Holla, expoente do Teatro do
Movimento da Holanda,
realiza oficinas de atuação.
Os participantes terão
contato com esta vertente
teatral que dá maior atenção
ao corpo como instrumento
de expressão.
 Karina também apresenta a
peça Étrè Blessé
gratuitamente na Cooperativa
de Teatro de
Pindamonhangaba -
COOTEPI. Será realizado
um documentário tendo
como tema os encontros de
artistas de diferentes culturas
e seu esforço para
compreensão mútua e
criação artística, o mote de
Quitutes & Batuques.O
evento é patrocinado pela
Copersucar e realizado com
o apoio do Governo de São
Paulo, Secretaria de Estado
da Cultura - Programa de
Ação Cultural – 2011, da
Secretaria de Cultura de
Cubatão e das Secretarias de
Cultura e de Assistência
Social de Santos.

Quitutes & Batuques
leva arte, gastronomia e
educação com oficinas e

eventos ao Vale do
Paraíba

A Prefeitura de Caçapava,
por meio da Secretaria de
Cidadania e Assistência
Social –
 CRAS (Centro de
Referência da Assistência
Social) está recebendo as
famílias de baixa renda
interessadas em se
cadastrarem para a tarifa
social de energia elétrica.
O prazo para o
cadastramento é até o dia 1º
de agosto.A Tarifa Social de
Energia Elétrica garante
descontos na conta de luz
para os primeiros 220 kWh
consumidos mensalmente
por clientes residenciais.
Mesmo as famílias que já
recebem o benefício devem

se recadastrar. Para obter o
benefício da tarifa social,
cada família deve estar
inscrita no Cadastro Único
dos Programas Sociais do
Governo Federal
(CadÚnico), que é feito por
meio do CRAS. Só poderão
se inscrever famílias com
renda mensal por pessoa
menor ou igual a meio salário
mínimo nacional. Após fazer
a inscrição no CadÚnico, o
consumidor deverá se dirigir
a loja de atendimento da EDP
Bandeirante com o número
de identificação social (NIS)
– recebido após a inscrição
no CadÚnico – o CPF, a
carteira de identidade (ou
outro documento de

identificação social com foto),
informar se a família é indígena
ou quilombola,
ou se algum dos membros
recebe o benefício da
Prestação Continuada da
Assistência Social e,
 se sim, é preciso informar o
número do benefício (NB) ou
o número de identificação do
trabalhador (NIT). Os
descontos serão concedidos
de acordo com as seguintes
faixas de consumo:
 até 30 kWh/mês será
concedido 65% de desconto;
de 31 a 100 kWh/mês, 40%;
de 101 a 220 kWh/mês,
10% de desconto e acima de
220 kWh/mês não terá
descontos. 

Prazo para
cadastramento de

famílias na tarifa social
de energia elétrica

termina em 1º de agosto

A Prefeitura de Ilhabela se
prepara para a 38ª Semana
Internacional de Vela, onde
vai oferecer uma
programação cultural variada
aos moradores e tursitas que
visitam a cidade. O evento
acontece de 2 a 17 de
julho.Diferente dos últimos
anos, a Editora Abril, que
montou o Espaço Veja SP na
Vila, não participará dessa
edição do evento, contudo,

outros parceiros já
garantiram presença, como é
o caso da Mitsubishi Motors.
Já existe inclusive uma nova
revista brasileira interessada
em patrocinar o evento.De 2
a 17 de julho será realizada a
38ª Semana Internacional de
Vela. A  Rolex Ilhabela Sailing
Week, organizada pelo Yacht
Club de Ilhabela, e que reúne
os principais competidores
da vela oceânica, será entre

os dia 2 e 9 de julho. Já entre
os dias 15 e 17 de julho será
realizada a 38ª Semana
Internacional de Vela de
Monotipos de Ilhabela, com
organização da Secretaria de
Esportes, Lazer e Recreação
da Prefeitura. Na semana
passada, o Senado aprovou
o título de “Capital Nacional
da Vela”, cujo projeto já foi
encaminhado à sanção da
presidenta Dilma Rousseff.

Ilhabela prepara programação

cultural para a 38ª Semana

Internacional de Vela

A abertura da exposição
“Traços e Retratos de
Clodovil Hernandes”, que
está sendo realizada pela
Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Turismo, em parceria com o
Instituto Clodovil, foi
considerada um sucesso. O
salão do Sobradão do Porto
ficou lotado na noite do
último dia 17,
quando houve um coquetel
para autoridades e
convidados, no dia em que se
comemoraria os 73  anos de
vida de Clodovil.A exposição
em homenagem a esta figura
nacionalmente conhecida e
que, apaixonado pelas
belezas naturais de Ubatuba,
tanto divulgou o nome da
cidade por todo o Brasil,
ficará aberta ao público até
o próximo dia 26. Quem

visitar o Sobradão do Porto
terá a oportunidade de ver
retratos de Clodovil e de seu
acervo pessoal pintados por
renomados artistas, como
Darcy Penteado, Noemi
Mourão, Juarez Venâncio,
cedidos à exposição por seu
e s p ó l i o ,
 além de aquarelas pintadas
por ele cedidas pelo acervo
permanente do Instituto
Clodovil Hernandes. A
exposição conta com a
colaboração da Fundart,
montagem e ambientação de
Meg Ramos.”Com a criação
do  Instituto  Clodovil
 Hernandes e  o apoio da
 Prefeitura de Ubatuba, a
 Secretaria de Turismo pôde
realizar  este evento. Tivemos
 uma grande quantidade de
pessoas presentes na
abertura, nosso prefeito

 recebeu os convidados com
 muita  distinção e assim
conseguimos  reunir
 personalidades e amigos  de
 Clodovil  no dia  em que ele
 completaria 73  anos”,
considerou o presidente do o
Instituto Clodovil Hernandes,
Mauricio Petiz.”Desde a
morte do deputado, tínhamos
vontade de fazer um evento
em sua homenagem. Em
Brasília, ele e outros estilistas
foram lembrados em uma
m o s t r a ,
 mas, agora, conseguimos
reunir cerca de 60 obras
inéditas para o público, que
eram de grande importância
para Clodovil. Cada detalhe
da decoração seguiu os
gostos pessoais dele, como
os antúrios vermelhos, que
ficavam espalhados em sua
residência”, concluiu Petiz.

Grande público prestigia
abertura da exposição
Traços e Retratos de

Clodovil Hernandes em
Ubatuba

Aniversário de Pinda terá
eventos culturais e
esportivos por toda a
cidade Os 306 anos de
Pindamo-nhangaba serão
comemorados durante todo
o mês de julho, com eventos
tradicionais, culturais e
esportivos. A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
lançando uma programação
completa, abrangendo todos
os públicos, em diversas
regiões da cidade, para que
todos possam comemorar o
aniversário da “Princesa do
Norte”.Os eventos
tradicionais oficiais sempre
têm vez na programação de
aniversário da cidade. No dia
8 de julho, será realizado o
Culto Evangélico em Ação de
Graças, na Igreja Assembleia
de Deus Ministério Belém
(sede), no Alto do Tabaú.
Para o dia 10 de julho, data
da emancipação político-
administrativa de Pin-
damonhangaba, serão
realizados o hasteamento de
bandeiras, com a
participação da Corporação
Euterpe, seguido da Missa
em Ação de Graças no
Santuário Mariano e
Diocesano Igreja Nossa
Senhora do Bom Sucesso
(matriz). Encerrando a
programação oficial com a
sessão solene na Câmara
Municipal, também com
participação da Corporação
Euterpe.Shows, teatro,
poesia e história marcam
programação cultural A
praça Padre João de Faria
Fialho, conhecida também
como “Praça  do Quartel”,
terá uma programação
especial, de 2 a 10 de julho,
com shows, premiação de
concursos de trovas e prova
pedestre Corrida Pinda. Nas
atrações musicais,
shows com a Banda de
Aprendizes, Jazz Sinfônica de
São Paulo, Orquestra Viola
Caipira Cordas da
Mantiqueira, Corporação
Euterpe, Mozart, Paulo
Meyer e Clave de Sol,
encerrando com Cláudio
Goldman. Uma estrutura
especial será montada no
local, com um grande palco,
proporcionando conforto e
segurança para o
público.Além dos shows na

Praça do Quartel e da
abertura dos Jogos
Regionais, fazem parte dos
eventos culturais da
programação de aniversário,
o V Festipoema, no teatro 
Cootepi; a Feira de
Artesanato, na praça
Monsenhor Marcondes e, no
mesmo local, as atividades de
comemoração do Dia da
Cultura e da Paz. E ainda os
shows de aniversário do
bairro Araretama; shows na
Vila São Benedito; show de
Maurício Maniere, na praça
Santa Rita de Cássia, no Vale
das Acácias, em Moreira
César.O Bosque da Princesa
terá a chegada da Procissão
Fluvial e o teatro
“Chapeuzinho Vermelho”,
com a Cia Lê Plat Du Jour e
apoio cultural da Gerdau. A
empresa também apoiará a
apresentação da peça
“Quixote”, do Grupo Circo
Mímico, no Centro
Esportivo José Ely Miranda
“Zito”.Encontro de
Academias de
LetrasNeste ano, será
realizado pela primeira vez na
cidade,  o Encontro de
Academias de Letras do
Vale do Paraíba, com
solenidade, palestras e feira
de autores. Os eventos serão
realizados no salão nobre da
Santa Casa de Misericórdia,
no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina e na
Biblioteca Pública Municipal
Ver. Rômulo Campos
D´Arace.Programação
MuseuO Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina terá
programação especial em
comemoração ao aniversário
da cidade. Sarau, exposição
Memória Viva, Ciclo de
Palestras sobre a fundação
de Pindamonhangaba, Pinda
antiga, Guarda Imperial e
Grandes Vultos Pindamo-
nhangabenses.Festival
Sertanejo
Encerrando a programação
c u l t u r a l ,
 a Prefeitura realiza nos dias
30 e 31 de julho,
o X Festival Sertanejo “Luiz
Carlos Cardoso”, no pátio da
antiga estação Central do
Brasil. O regulamento para
participar do Festival, que

tem inscrições abertas até o
dia 15 de julho, está no site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.brFestipoema será
no começo de julho Para
quem aprecia a arte de
declamar poemas o V
Festipoema é uma excelente
opção de lazer. O evento
cultural será realizado nos
dias 1 e 2 de julho, às 20
horas, contemplando o
aniversário dos 306 anos de
emancipação política de
Pindamonhangaba.Alberto
Marcondes Santiago,
idealizador do Festipoema,
afirma que achou interessante
o número de inscrições deste
ano. Em outras edições 70%
eram jovens, este ano foi
muito equilibrado, com uma
boa participação em todas as
categorias.    “Quando
idealizei o Festipoema
esperava que fosse feito por
vários anos, mas não tinha
certeza decomo isso chegaria
às pessoas. Chegar à 5ª
edição  com a mesma força 
é muito gratificante”, destaca
Santiago.O evento é
realizado pelo Departamento
de Cultura e tem o apoio da
Associação Cultural Cootepi
e da APL (Academia
Pindamonhanga-bense de
Letras).Na categoria infantil,
o público prestigiará obras
como: As belezas do meu
Planeta, O Amanhecer,
Amizade, As Cores do Céu,
A minha rua, Tudo no
diminutivo, A vista do Rio
Paraíba e Amo Pindamo-
nhangaba.Na categoria
juvenil: Os meus sentimentos,
Existência Vazia, Mundo,
Um Último Adeus, O Olhar
que Clareia Minha Vida,
Vida, Cama, Ser Criança,
Cidadão, As Emoções do
Futebol, Pai, Tempo de Vida,
Realidade, Sonho, Parede
Azul e Ruth Rocha. Na
categoria adulto as obras que
serão apresentadas são: Eu
Sou o Vento, Com-Terra,
Espelho Narcisista,
Travessura de Trapezista,
Herança de um caipira, Amor
p r i m e i r o ,
Veia, Pidido, Chuva,
E x t r a v a g â n c i a s ,
Homenageada, Lágrimas e
Flores, Monólogo do Cão,
Enigma, Sol Poente e
Jornada.

Aniversário da cidade de
Pindamonhangaba

A EMEF Prof. Ernani
Giannico iniciou em 2011 a
implantação do Projeto Self
Service no horário de
alimentação dos alunos,
visando uma prática social
mais próxima do real e a
valorização do alimento pelas
c r i a n ç a s .
 Tendo autonomia para se
servir, o aluno evita o
desperdício e se propõe a
experimentar novos sabores.
Essa é mais uma experiência
de sucesso na Rede
Municipal de Ensino de

Tremembé.O setor de
Merenda Escolar da
Secretaria de Educação da
cidade oferece aos alunos um
cardápio variado, rico em
nutrientes, contendo carnes,
massas e os melhores
alimentos para os estudantes
das escolas municipais,
compreendendo Creche,
Educação Infantil e Ensino
Fundamental.A merenda
busca atender as
necessidades nutricionais dos
alunos durante a permanência
em sala de aula, contribuindo

para o seu crescimento,
desenvolvimento e
aprendizado.O CAE
(Conselho de Alimentação
Escolar) realiza a fiscalização
da merenda, do trabalho feito
pelas merendeiras e da verba
que o Governo Federal
repassa para a Prefeitura e
que é destinada à Merenda
E s c o l a r .
Esse Conselho é formado por
pessoas do poder legislativo,
executivo, pais de alunos,
professores e membros da
sociedade civil.

Projeto Self Service é
implantado na EMEF

Ernani Giannico

A Secretária da Saúde de
Campos do Jordão realizará,
entre 23 e 25 de junho, a
Campanha de Detecção do
D i a b e t e s ,
um evento gratuito para
detecção precoce e
conscientização sobre a
doença. Segundo a
Organização Mundial de
Saúde, o diabetes atinge mais

de 200 milhões de pessoas e
vem crescendo de forma
epidêmica em todo o
mundo.Serão oferecidos, na
Praça do Capivari, em
Campos do Jordão/SP, das
8h30 às 17h, 5.000 (mil)
testes de glicemia, além de
orientação e
e n c a m i n h a m e n t o
profissionais para as pessoas

com teste alterado e risco de
desenvolver o
diabetes.Realizada como
forma de contribuir para a
conscientização sobre o
problema e antecipar o
diagnóstico, a atividade
promovida pela Secretaria de
Saúde de Campos do Jordão
tem apoio da Roche
Diagnóstica.

Campos do Jordão realiza testes gratuitos

de diabetes entre 23 e 25 de junho


