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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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Paul McCartney Brazilian
Tribute, Pedro Mariano e Tiê
são as primeiras atrações
confirmadas para esta
estaçãoO Música na Praça já
esquentará o inverno de
Campos do Jordão a partir
do feriado de Corpus Christi
recebendo na Concha
Acústica da Praça do
Capivari o Paul McCartney 
Brazilian Tribute, Pedro
Mariano. Abrindo a
programação, o público
viajará pela história musical
de um dos ícones da música
internacional, Paul
McCartney, na sexta-feira
(24/06) o grupo formado por
Dinho Santana, Anderson
Oliveira, Paulo Canosa,
Heitor Ribeiro e Márcio
Medeiros, traz para Campos
do Jordão um tributo através
do repertório de sua turnê Up
and Coming Tour.O show
traz entre as canções Vênus
and Mars, All my Loving,
Drive My Car, Let It Be,
Yesterday, Lady Madonna,
Hey Jude, We Can Work
Out, que trazem um pouco de
cada fase musical do cantor
e compositor desde a época
dos Beatles, passando pelo
Wings e a carreira-solo.Paul
McCartney Brazilian Tribute
teve a primeira formação em
2004, mas ainda sobe o
formato de cover, mas só em
2009, com shows que
traziam alta qualidade
musical, preparações cênicas,
figurino e instrumentos o mais
fidedigno possível
, e uma complexa produção
(executiva e artística) a banda
passou à qualidade de tributo.
Nessa nova fase, a banda
busca apresentar com
qualidade precisa o
repertório a do
homenageado, para isso a
produção vai desde a
dinâmica musical, iluminação,
postura da banda no palco,
figurino, tempo de troca de
instrumentos mixagem de
som, para oferecer ao público
a nítida sensação de estar
curtindo um legítimo show de
Paul McCartney.Já no
sábado (25/06) quem volta
ao palco da Praça do
Capivari é o cantor e
compositor Pedro Mariano,
que traz o seu show Acústico
2011. Nesse show, que mais
tem cara de um ensaio aberto
ao público, o cantor,
compositor e baterista em
boa parte de suas
apresentações trará
consagrados sucessos que
marcaram as diversas fases
de sua carreira como o pop-

rock de Frejat, George Israel
e Mauro Santa Cecilia “Três
moedas”, o hit potencial
como a linda canção
romântica “Simplesmente”,
de Samuel Rosa e Chico
Amaral, a doce e inocente
“Estrela de papel”, de Edu
Tedeschi, as canções mais
complexas de Daniel
Carlomagno, como
“Procura”.Pedro ainda trará
novas canções de novos
compositores, como Tó
Brandileone e Edu Martins e
alguns já consagrados, sendo
uma apresentação intimista ao
seu público para que
conheçam o que estará
presente em seus próximos
trabalhos. Já numa fase ainda
amadurecida e auge de sua
forma vocal e produtor,
Pedro Mariano faz um show
à moda antiga, acompanhado
do violonista Conrado Goys
e do baixista Leandro
MatsumotoPedro Mariano,
realmente traz a música no
DNA, filho da cantora Elis
Regina com músico César
Carvalho Mariano, desde
pequeno conviveu com a
música, tanto dentro de casa;
quando seus pais
trabalhavam em cima de
projetos musicais, ou ouvindo
um pouco de soul e groove;
como também a presença de
grandes nomes da música que
passaram pelo seu lar.Pedro
despontou para música aos
12 anos, se apresentando
num festival de música.
Depois participou, com a sua
banda Confraria, do Festival
do “Fico”, do “Festival
Cultura Inglesa” e do
“Festivalda” ganhando, em
todos, na categoria de melhor
banda.Em 1994, saiu do
Confraria e partiu para
carreira-solo, mas foi no ano
seguinte, num projeto junto
com seu irmão Marcello,
trazendo um repertório que
Elis adorava cantar, que foi
apresentado no TUCA –
Teatro da PUC, rendendo um
programa especial na CNT,
que Pedro viu as portas se
abrirem para a profissão.De
lá para cá nos 17 anos de
carreira profissional, Pedro
Mariano já coleciona
trabalhos como o cd Pedro
Camargo Mariano, Voz no
Ouvido, Intuição, Voz e
Piano (Pedro e César
Camargo Mariano c/
participação de Marcelo),
além de um DVD e cd Pedro
Mariano ao Vivo e o novo cd
Pedro Mariano, além de
participação no CD “João
Marcello Bôscoli & Cia” pela

Sony, onde interpretou
quatro faixas, além de
Incondicional, lançado em
2009. Pedro já foi indicado
a dois Grammy Latino, em
2001 com álbum Voz no
Ouvido como Melhor Disco
Pop Contemporâneo
Brasileiro e em 2004 com
Voz e Piano, como Melhor
CD de MPB.E abrindo mês
de julho, na sexta-feira (1/
07), que se apresenta em
Campos do Jordão é a
cantora Tiê que traz o show
de seu novo cd “A Coruja e
o Coração”, lançado em
março de 2011Nesta
apresentação, Tiê assume
microfone, violão e piano e
conta com o produtor do
disco e multi-instrumentista
Plínio Profeta (guitarra,
baixo, banjo, etc), Naná
Rizini (bateria) e Gianni Dias
(baixo guitarra e violão), para
apresentar o novo repertório
que traz canções autorais,
parcerias além de novas
versões. Entre as canções
que compõe as 14 faixas do
novo álbum estão “Na
Varanda da Liz”, que
apresenta o novo momento
na vida da cantora após o
nascimento de sua filha Liz;
“A Coruja e o Coração”,
com composição de Plínio
Profeta e composição de
João Cavalcanti; “Piscar de
Olhos”, que é uma parceria
de Tié
, Profeta e Karina Zeviani,
que também ajudou a
compor com a cantora “Já É
Tarde” e “Para Alegrar o
Meu Dia”. Alem de canções
como “Perto e Distante”.
“Hide and Seek”, “Só Sei
Dançar Com Você”, “Te
Mereço “,  “Te Valorizo”,
“For You and For Me”,  e
“Mapa-Múndi”, que reúne
obras autorais suas e uma
homenagem aos
compositores de sua
geração.Acompanhada
apenas de violão flamenco e
palmas, Tiê apresenta sua
versão dramática para “Você
Não Vale Nada”
, clássico da música brega
composto por Dorgival
Dantas e popularizado pelo
grupo sergipano de forró
eletrônico Calcinha
Preta.Música na Praça
começa sempre às 16h,
sendo uma realização da
Alpha FM, com apoio da
Prefeitura de Campos do
Jordão, com entrada franca
e classificação livre. Outras
informações na Secretaria
Municipal de Turismo (12)
3663-1098.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba por meio
do Departamento de Cultura
em parceria com o Governo
do Estado promove o
Circuito Cultural Paulista em
Pindamonhangaba no sábado
(28), às 20 horas, no Teatro
Municipal Cootepi
. Será encenado o espetáculo
“Por que os homens
mentem?”. A apresentação
tem entrada gratuita
.O espetáculo é uma
adaptação da obra “As
mentiras que os homens
contam” de Luís Fernando
Veríssimo e tem duração de
90 minutos
. A peça foi dividida em dez
esquetes - Os Moralistas, A
Aliança, Clic, Farsa, Brocha,
Infidelidade, Grande Edgar,
O Mendoncinha, Bolhas de
Champagne e HQEH - “Por

que os homens mentem” é
uma comédia de sucesso, e
já contabiliza um público de
mais de 150 mil
espectadores.“Este é o
terceiro espetáculo que
recebemos pelo Circuito
Cultural Paulista. Em março,
tivemos o espetáculo teatral
‘Os Penetras’ e, em abril,
‘Versão Brasileira’ - A
Música Erudita com Sabor
Brasileiro, com Cláudio
Goldman. Assim como nos
dois eventos anteriores,
esperamos o teatro lotado.E
para descobrir por que os
homens mentem, só indo ao
teatro no próximo sábado”,
conclui a diretora de Cultura,
Nilza Mayer.As reservas para
o espetáculo podem ser feitas
no Departamento de Cultura,
através do telefone 3642-
1080. Mais informações

sobre a companhia teatral
N ó s m e s m o s
, que realiza a peça, podem
ser obtidas no telefone 3642-
1080 ou no site
www.nosmesmos.com.br o
h t t p : / /
blogdanosmesmos.blogspot.com.Sobre
o Circuito Cultural
PaulistaOrganizada pela
Secretaria de Cultura do
Estado de São Paulo, o
Circuito Cultural Paulista
2011 inclui as 70 cidades do
interior e litoral de São Paulo
, que receberão
apresentações de espetáculos
de circo, teatro, dança e
música até o mês de
novembro. Todas as
apresentações têm entrada
franca. Ao todo serão oito
meses de atividades culturais
gratuitas e cerca de 700
atrações.

Pindamonhangaba
recebe o Circuito Cultura

Paulista

Entre o ano de 2005 e o dia
20 de maio deste ano, a
Prefeitura de Taubaté
forneceu 462 plantas
p o p u l a r e s
, serviço que é gratuito e
voltado para pessoas cuja
renda familiar não seja
superior a quatro salários
mínimos.Como parte do
programa habitacional do
município, as plantas são
fornecidas pelo Grupo de
Habitação da Prefeitura.
Além da renda limite, é

necessário que a pessoa
possua um único imóvel e que
a construção não ultrapasse
70 metros quadrados.Para
obter o benefício, o
interessado deve se dirigir ao
Grupo de Habitação, que
funciona na sede da Prefeitura
de Taubaté, na Avenida
Tiradentes, 520, onde
receberá toda a orientação
necessária para encaminhar o
seu pedido.Atualmente, a
Prefeitura oferece 15
modelos de plantas, sendo

nove para terrenos de meio
lote e seis para lotes inteiros.
As medidas variam entre 43
a 69 metros quadrados, para
casas de um, dois ou três
dormitórios.O benefício é
apontado pelo prefeito
Roberto Peixoto como de
grande alcance social. “A
planta popular garante que a
residência siga um padrão de
qualidade na sua construção,
oferecendo, dessa forma,
condições adequadas para
uma vida digna”, ressaltou.

Prefeitura forneceu 462
plantas populares desde

2005

Música na Praça
promete agitar o

inverno 2011

Entre os dias 16 e 20 de
maio, oito militares do
Batalhão de Infantaria de
Força e Paz (BRABATT 2/
1 5 )
, participaram de um
curso de panificação
promovido pelo programa
AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação e
no Trabalho), mantido
pela Prefeitura de Taubaté
.O grupo de militares fará

parte de uma missão de
Paz no Haiti e o objetivo
da participação no curso
é proporcionar que eles
também ofereçam aos
haitianos conhecimentos
para que possam preparar
alimentos para consumo
próprio ou até mesmo
para venda
, como uma forma de
geração de renda.Para o
prefeito Roberto Peixoto,

a participação dos
militares no curso de
panificação do Ametra
também foi importante
para crianças e
adolescentes atendidos
pelo programa
. “Eles puderam ter uma
lição real de vida,
conhecendo homens já
formados, mas que
buscam aprender para
ensinar”, frisou Peixoto.

Ametra apoia missão de
Paz do Haiti

Hoje dia 26 de maio , as
complicações do
Diabetes e as formas de
tratamento serão
discutidas pelo Hospital
Regional do Vale do
P a r a í b a .
O evento é mais uma
edição do Programa
Saúde na Comunidade

.O Programa Saúde na
Comunidade é uma
iniciativa do Instituto de
Ensino e Pesquisa do
Hospital Regional, que
todos os meses, debate
assuntos que envolvem a
saúde da população e
mostra alternativas para
lidar com algumas

doenças e ter uma vida
saudável.A palestra será
ministrada pelo
diabetólogo, Dr. Yamil
Liranza e terá início às
17h no Salão Nobre do
Hospital Regional, que
fica na Av. Tiradentes,
280, no Centro de
Taubaté. Entrada Gratuita.

Hospital Regional
aborda os riscos do

Diabetes


