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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.

Evento acontecerá no
dia 30 de abril, a partir
das 20h30, no Sobradão
do Porto, em sua quarta
edição.Além de belas
praias, a cidade de
Ubatuba tem uma nova
atração para quem curte
hip hop: são batalhas de
MC´s, shows, grafite,
apresentações de DJ´s e
outras atrações que
compõe o Hip Hop Arena.
O evento teve início no
ano de 2009 com um
grupo de jovens que
organizou uma batalha de
MC´s numa praça da
cidade.O Hip Hop Arena
traz como foco a batalha
de MC´s, porém nesta
edição, após os duelos de
rima, acontece um show
com MC AXL, um dos
MC´s de maior destaque
no cenário nacional que
atualmente compõe o
selo Laboratório
Fantasma, ao lado do
Emicida. A outra
apresentação do evento
fica por conta do DJ
Sleep, que comandará as
pick-ups. A apresentação
do evento será realizada
pelos MC´s Marcello
Gugu, organizador da

batalha do Santa Cruz e
também pelo MC Tiagão,
membro do coletivo
“Produto Paralelo” e
“Laboratório Fantasma”.
Assim como nas demais
edições, um novo MC terá
espaço para se apresentar
e nesta edição o jovem
“Mattenie”, da cidade de
Jacareí, fará seu pocket
show para a galera. O
evento contará com uma
mostra de grafite onde o
artista Léo produzirá ao
vivo e apresentará alguns
trabalhos.O Hip Hop
Arena acontecerá no dia
30 de abril, a partir das
20h30, no Sobradão do
Porto, através do grupo
setorial de Literatura e do
Cena Eventos,
coordenado por Lorena e
Daniel Salles, ambos de
Ubatuba. Blábláblá
Positivo Paralelo ao
evento acontece também
uma campanha de
prevenção a AIDS com a
presença da escritora
Silmara Retti, do Projeto
Blablablá Positivo,
desenvolvido pela
Secretaria de Saúde de
Ubatuba, que além da
distribuição de material

informativo conversará
com os jovens sobre o
tema, realizando a
campanha de prevenção.
Silmara também é
coordenadora de
literatura da Fundart e
alguns jovens
participantes fazem parte
do grupo. “Precisamos
ampliar e prestigiar todas
as manifestações
culturais. Free style nada
mais é do que uma batalha
de rimas e tem tudo a ver
com literatura.
Precisamos ter mentes
abertas e acolhedoras.
Em destaque temos o
MC Tagarela,
 compositor da música
Guerreira, feita em
homenagem ao projeto
Blablablá Positivo”,
explica Silmara
Retti.Serviço: Mais
informações podem ser
obtidas com Silmara
Retti, coordenadora do
projeto Blablablá
Positivo, fone (12) 9113-
7722, (12) 9199-2339 ou
h i p h o p a r e n a s p @
yahoo.com. Acompanhe
mais notícias pelo blog
www. h i p h o p a r e n a s p
.blogspot.com

Hip Hop Arena
movimentará Ubatuba

no final deste mês

Nos dias 28, 29 e 30 de
abril acontece, no
Campos do Jordão
Convention Center, o XIII
Congresso da Sociedade
Brasileira de Coluna, que
terá presença de
especialistas do Brasil e
c o n v i d a d o s
internacionais.Os temas
que a serem debatidos
durante o encontro estão
Deformidades, Tumores e
Complicações, Trauma,
Degenerativas Cervical e
Lombar. No formato de
c o n f e r ê n c i a s
internacionais divididas
por módulos, mesas
redondas e temas livres.
Mas antes do encontro
estará acontecendo nos
dias 26 e 27/04, cursos
p r é - c o n g r e s s o s

promovidos pelas
entidades internacionais
AO-Spine, Comitê de
Cirurgias Minimamente
Invasiva e Igass.Entre os
convidados internacionais
estão os alemães Michael
Meyer, Uwe Vieweg; o
argentino Marcelo
Gumberg; os franceses
Daniel Chopin, Jean-Luc
Clement, Norbert
Passenti e Pierre
Roussouly; o belga Marek
Szpalski; o mexicano
Michael Ditmar; o
português Nuno Reis; o
suíço Max Aebi; o turco
Ahmet Alanay; o
israelense Erwin Sucher e
os norte-americanos
Alessander Vaccaro,
Blake Rodgers, Carlos
Bellabarba, Sunny

Sundaresan, Greg
Przybylski, James D.
Kang, James D.
Schwender, Larry Khoo,
Michael Heggeness e
Tommy Tannoury.O
Congresso é uma
realização da Sociedade
Brasileira de Coluna, com
apoio institucional da
Sociedade Brasileira de
Neurocirugia (SBN) e da
Sociedade Brasileira de
Ortopedia e
Traumatologia (SBOT) e
as entidades
internacionais AO
-Spine, Comitê de
Cirurgias Minimamente
Invasiva e Igass.
Outras informações
podem ser obtidas pelo
s i t e
www.coluna2011.com.br

Campos do Jordão
recebe Congresso de

Coluna

O Sesc de Taubaté traz
entre os dias 28 de abril
e 1º de maio, a peça João
Come Feijão, da Cia
Mariza Basso de
Formas Animadas. Serão
três apresentações,
sendo duas na unidade
Sesc Taubaté, dias 28 de
abril e 1º de maio, e uma
na cidade de Cruzeiro,
dia 29 de abril.O evento
faz parte do projeto Arte,
Escola e Comunidade,
que apresenta
espetáculos teatrais para
alunos da rede pública
municipal e estadual,
proporciona atividades
complementares para

educadores e leva a arte a
comunidade em espaços
comunitários da
região.João Come Feijão
conta que um vendedor
com sua banca de
bugigangas anuncia
seus produtos:
Venham para Banda de
P r e c i o s i d a d e s !
Outro vendedor anuncia:
feijões, feijões
baratos, feijões graúdos!
 Neste divertido encontro,
o ambulante conta como
se tornou o maior
vendedor de feijões do
mundo e, com a ajuda do
vendedor de
preciosidades, utiliza as

bugigangas da banca ao
lado para contar as
aventuras do ambicioso
João, um menino pobre
que sonhava com dinheiro
e poder. O espetáculo é
inspirado no conto de
fadas João e o Pé de
Feijão, de Joseph Jacobs.
Apresentações - João
Come Feijão Dia 28,
15h30 Apresentação para
escolares Local: Circo –
Sesc Taubaté Dia 29, 15h
Apresentação na cidade
de Cruzeiro Local: Praça
9 de julho Dia 1 de maio,
16h Apresentação no Sesc
Taubaté Local: Circo /
Grátis

Sesc leva espetáculo
de teatro a Taubaté e

Cruzeiro
O que o desenvolvimento
de uma comunidade tem a
ver com as Atas da Câmara
de Taubaté e o trabalho de
uma pesquisadora?
“Roteiro Esquecido”, um
documentário em
produção pelo Memorial
Histórico da Câmara, irá
desvendar essa aventura.E
por aventura, leia-se um
passeio pela área rural de
Taubaté, Lagoinha e
Cunha, que pode ser feito
somente em veículo com
tração 4 x 4, margeando
paisagens bucólicas e
comunidades que
adotaram o cavalo como
transporte oficial.Foram
quatro anos de pesquisa,
quando finalmente a
paleógrafa Lia Carolina
Mariotto conseguiu
cruzar informações que,
com trabalho de
formiguinha, colheu ao
longo de seus estudos,
muitos dos quais
embasados nas Atas
Históricas da Câmara.”Eu
pesquisava documentos
seiscentistas, inventários
de bens de família, e me
deparava com indicações
geográficas que
apontavam uma estrada
em direção aos bairros do
Ribeirão e Itacuruçá. Eu
sabia pela leitura das Atas
que este bairro, hoje
pertencente a Cunha, era
território de Taubaté. Foi
a primeira linha da
pesquisa”, explicou Lia.A
partir daí, ela usou uma
carta topográfica do
IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) atualizada
para demarcar um trajeto
imaginário. Para sua
surpresa, a estrada
realmente existia, como
pôde constatar durante
uma viagem prospectiva
em parceria com a
Polícia Florestal e com o

um grupo de jipeiros, com
início na estrada próxima
ao Departamento de
Agronomia da
Universidade de
Taubaté.O trabalho de Lia
foi publicado na Revista
de Filologia e Linguística
Portuguesa, da
Universidade de São
Paulo, e se transformou
em saber acadêmico.
“Agora, queremos
transformar esse saber
acadêmico em saber
escolarizado”, asseverou
o professor Mauro
Castilho, coordenador
geral do CDPH (Centro de
Documentação e
Pesquisa Histórica) da
UnitauEle coordena o
projeto de extensão
universitária “Uma rota
redescoberta: a trilha
entre as vilas de Paraty e
Taubaté”, que será
desenvolvido em dois
anos e que deverá atingir
o público escolar e a
comunidade ligados à
rota. Além do professor
Mauro, desenvolvem o
projeto Eduardo Carlos
Pinto (Geografia) e
Raquel Abdala (História).
“Esse é considerado o
mais antigo caminho que
ligou o litoral às minas,
descoberto por
taubateanos que foram
explorar Minas Gerais
para descobrir ouro”,
destacou.O trabalho com
as escolas deverá ser
feito por meio de
cartilhas, material
didático e
videodocumentário – em
produção pelo Memorial
da Câmara. Outros
projetos também poderão
ser agregados à rota,
como o desenvolvimento
turístico, ambiental e
histórico. “Tudo isso
depende de articulação
política, mas eu vejo que

a região tem muitos
articuladores culturais”,
afirmou o assessor
parlamentar Pedro
Rubim, que tem
desenvolvido o projeto
audiovisual do
projeto.Presidente da
Câmara, Jeferson
Campos (PV)
corroborou: “Vamos ao
Instituto Estrada Real,
pedir o reconhecimento
da estrada velhíssima
como integrante da rota,
e vamos a Brasília lutar
para que esse roteiro seja
incluído na história do
B r a s i l ” . J e f e r s o n
enalteceu o convênio
entre o CDPH e a Câmara
e afirmou que a
descoberta da estrada
velhíssima é “mais um
capítulo na história do
Brasil”, já reconhecida
pela comunidade
acadêmica.Outra vertente
é a exploração turística.
Para isso, o presidente do
Convention & Visitors
Bureau de Taubaté e
Região, José Antonio
Saud Filho, disponibilizou
a infraestrutura para que a
viagem prospectiva fosse
realizada, fornecendo
veículos tracionados.
Com isso, o empresário
no ramo de hotelaria
vislumbra explorar a rota
para a venda de roteiros
turísticos na região,
segundo informou sua
assessoria de imprensa.
Respondendo à pergunta
que abriu essa matéria, o
estudo das Atas
Legislativas permitiu a
descoberta de um roteiro
que faz parte da história do
Brasil e poderá
t r a n s f o r m a r
definitivamente o
desenvolvimento das
comunidades no entorno
da “velhíssima” Estrada
Real.

Projeto revela resquícios
da Estrada Real em

Taubate
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A colônia de Quiririm
está em festa e, este ano
se estende por mais um
final de semana e,
promete proporcionar
muitas atrações. O
público ainda poderá
saborear os deliciosos
pratos típicos da culinária
italiana. O evento, que está
em sua 22ª edição, tem
início dia 28 de abril,
quinta-feira e, termina dia
08 de maio , domingo.

22ª Festa de Quiririm

A Campanha de Vacinação
contra a Gripe terá início
no dia 25 de abril e, vai até
13 de maio deste ano. A
Prefeitura de Taubaté
contará com 30 postos
instalados em diversos
pontos do
município.Pessoas com
60 anos ou mais de idade,
crianças de seis meses a
dois anos e gestantes
serão vacinadas nesta
Campanha, por serem
consideradas grupos de
risco.No dia 30
de abril próximo,
sábado, será instalado
um posto na Praça
 Dom Epaminondas, onde

serão atendidos idosos ,
crianças ( de 6 meses a 2
anos) e grávidas, das 8hs
às 13hs . POSTOS DE
VACINAÇÃO Durante a
semana:PAMOs do
Parque Aeroporto, Jardim
Ana Rosa, Belém,
Bonfim, Bosque da
Saúde, Central,
Cidade Jardim,
Estiva, Gurilândia,
I m a c u l a d a ,
Independência, Jaraguá,
Mourisco, Novo
Horizonte, Parque
Planalto, Quiririm,
Registro, Santa Isabel,
Vila Marli, Três Marias 1,
Três Marias 2, Vila São

Carlos e Alto São João.
ESF do Esplanada Santa
Terezinha, Marlene
Miranda, Água Quente,
São Gonçalo, Santa
Tereza, Paiol e
Monjolinho. Postos que
atenderão no dia
30 de abril: Das
8h às 17h – PAMOs do
Parque Aeroporto, Jardim
Ana Rosa, Jardim
Baronesa, Central, Estiva,
Vila Marli,
Independência, Jaraguá,
Mourisco, Quiririm,
Bosque da Saúde, Três
Marias 1 e Vila São
Carlos. Das 8h às 13h –
Praça D. Epaminondas.

Campanha de vacinação
contra a gripe

Já está tudo preparado para
receber os velejadores que
disputarão a primeira etapa
do 3º Circuito Ilhabela de
Monotipos 2011, que será
realizado nos dias 30 de abril
e 1º de maio, no Centro de
Regatas, Pequeá.Promovido
pela Prefeitura de Ilhabela,
por meio da Diretoria Náutica
da Secretaria de Esportes,
Lazer e Recreação, o evento
está aberto para as classes
Optimist, Snipe, Dingue,
Laser, Byte, 420 e Oday 12.
Para se inscrever, o
interessado deverá fazer o

download da ficha de
inscrição no site oficial da
P r e f e i t u r a
(www.ilhabela.sp.gov.br),
devendo enviar a ficha
preenchida para o email
esportes@ilhabela.sp.gov.br
ou por fax nos telefones (12)
3896-5330 ou 3896-1765.
O velejador também pode
entregar pessoalmente a
inscrição na sede da
Secretaria de Esportes, Lazer
e Recreação.No dia 30 de
março, das 8h às 11h será
realizada a recepção e
inscrições, sendo que em

seguida, às 11h, haverá a
Cerimônia de Abertura da
competição. Às 13h,
começam as regatas do dia.
Já no dia 1º de maio, as
regatas têm início às 12h e
após o término da
competição no mar, será
realizada a Cerimônia de
Premiação da etapa.Ao
todo, estão programadas seis
regatas, podendo haver até
três regatas por dia. A área
de competição será no canal
de São Sebastião, em local a
ser definido pela Comissão
de Regata.

Tudo pronto para início
do 3º Circuito Ilhabela de

Monotipos 2011

A partir do dia 28, Caraguá
recebe o “Litoral em
Dança”, que traz várias
releituras nas
coreografias. O evento
acontece no Teatro Mário
Covas e segue até
domingo dia 1 de
maio.Nesta edição do
“Litoral em Dança”, não
haverá competição. A
entrada para as
apresentações será
solidária, ao receber um
pacote de fralda
descartável. As fraldas
serão entregues ao Fundo
Social de Solidariedade
de Caraguá.As
apresentações terão uma
variedade de temas nos
espetáculos. Na quinta-
feira, a abertura fica com
“Tchaikovsky Pas de
Deux”, da São Paulo
Companhia de Dança, que
encena um balé
romântico. Em seguida, é
a vez do Corpo de Baile

Municipal de
Caraguatatuba apresentar
“In Pecados”, que aborda
os pecados do ser
humano. Nos outros dias,
haverá  ”Cartas
Brasileiras”, da Raça Cia
de Dança, com poesias
em forma de música;
“Vila” e “Pescadores do
Ar” da Companhia
Sociedade Masculina, que
fala sobre sentimentos e
oxigênio na vida humana;
“ C r e n d i c e s . . . q u e m
disse?”, da Companhia de
Dança de Diadema, que se
baseou no romance “A
Pedra do Reino”, de
Ariano Suassuna para
retratar algumas das
crenças populares
brasileiras.O evento é
realizado pelo Governo
Municipal, por meio da
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá, em
parceria com a Abaçaí
Cultura e Arte e o

Governo do Estado de
S ã o
Paulo.Programação :
Quinta (28) 20h  São
Paulo Companhia de
Dança – “Tchaikovsky Pas
de Deux 1960” Corpo de
Baile Municipal de
Caraguatatuba – “In
Pecados” Sexta (29) 20h
 Raça Cia de Dança –
“Cartas Brasileiras”
Sábado (30) 21h
 Companhia Sociedade
Masculina – “Vila” e
“Pescadores do Ar”
Domingo (1º/05) 19h
 Companhia de Dança de
Diadema –
“ C r e n d i c e s . . . q u e m
disse?” Serviço Litoral
em Dança De 28
de abril a 1º de maio
Teatro Mario
Covas Endereço: Avenida
Goiás, 187, Indaiá
Informações: (12) 3881-
2 6 2 3
www.fundacc.com.br

Litoral em Dança terá
entrada solidária

nesta edição

A Associação Comercial
e Empresarial de
Caraguatatuba teve
inaugurada na manhã de do
dia 25 de abril a sua nova
sede. A cerimônia contou
com diversas autoridades
empresariais e
presidentes de
Associações Comerciais
da região. O prefeito
Antonio Carlos foi
representado por Eloiza
Aparecida Andrade
Antunes de Oliveira,
chefe de Gabinete.Nova
sede da ACE Caraguá O
novo prédio leva o nome

do fundador e primeiro
presidente da entidade,
Francisco Monter. Tem
250 m² de área construída
no andar térreo e a mesma
medida no superior, onde
está também o
 auditório inaugurado
com o nome do
 presidente que iniciou a
construção da nova sede,
Paulo Roberto Gatto
Bijos. A ACE
Caraguatatuba teve a sua
fundação no dia 21 de
abril de 1965. Suas novas
instalações agora estão na
Rua São Sebastião, 19,

centro. Diretoria Atual:
Presidente: Rui Fernando
Coutinho 1º Vice -
Presidente: Sthenio
Pierrotti 2º Vice -
Presidente: Paulo
Roberto Gatto Bijos 1º
Secretário: Ari
Carlos Barbosa 2º
Secretário: Mario Paulo
Garcia 1º Tesoureiro:
Odair Bráulio de Melo 2º
Tesoureiro: Roberto Dias
das Mercês Diretor de
SCPC: Sávio Luiz dos
Santos Diretor de
Patrimônio: Antonio
Alves Barbosa

Em Caraguá Associação
Comercial ganha nova

sede


