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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
Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?

Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.

Mensagens

Avance sempre: Na vida as coisas às vezes, andam muito devagar. Mas
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já
é um progresso, é qualquer um pode fazer um pequeno progresso. Se
você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa
pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em grandes rios.
Continue andando e fazendo. O que parece fora de  alcance esta manhã
vai parecer um pouco mais próximo amanhã ao anoitecer se você
continuar movendo-se para frente. A cada momento intenso e apaixonado
que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima
dele. Se você pára completamente é muito mais difícil começar tudo de
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que
você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo,
hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo no
jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado. Mas,
seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

O secretário de Turismo de
Ubatuba esteve na última
semana reunido novamente
com o assessor técnico da
Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo,
Mauricio Juvenal. O objetivo
da reunião foi tratar sobre
diversos assuntos de
interesse do município de
Ubatuba, tais como a
possibilidade de encerrar a
primeira etapa do projeto
“Passos dos Jesuítas –
Caminhos de Anchieta”, em
Ubatuba, no dia 14 de
setembro, quando se
comemora a Paz de Iperoig.
Caminho contemplativo,
valorizando o potencial
turístico O projeto do
Governo do Estado “Passos
dos Jesuítas – Caminhos de
Anchieta” é um projeto
turístico que inclui um
caminho contemplativo,
cumprido a pé, que reproduz
parte das rotas percorridas
pelos jesuítas, sobretudo na
metade do século XVI, no
litoral de São Paulo. O
objetivo é valorizar a questão
histórica que envolve as
cidades do litoral paulista,
utilizando a peregrinação
como meio para

sensibilização do potencial
turístico de cada um dos
municípios envolvidos. Neste
sentido, o secretário de
Turismo de Ubatuba,
juntamente com o presidente
do Ubatuba Convention &
Visitors Bureau, Luiz Felipe
Azevedo, apresentou à
Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo uma
proposta para engrandecer o
projeto: ter como
encerramento da
peregrinação o dia 14 de
setembro, em Ubatuba, com
a encenação da Paz de
Iperoig – o primeiro tratado
de paz das Américas,
celebrado em Ubatuba em
1563, entre índios e
colonizadores. Nesta mesma
época, o Padre José de
Anchieta escreveu o famoso
Poema à Virgem, constituído
de 5.732 versos, nas areias
da Praia de Iperoig.Para o
presidente do Ubatuba
Convention & Visitors
Bureau, Luiz Felipe
Azevedo, “o projeto da Setur
de São Paulo é perfeito para
que possamos enaltecer a
importância do primeiro
tratado de paz das Américas,
que foi a Paz de Iperoig. Se

tudo correr dentro do
previsto e de acordo com as
expectativas do secretário
Márcio França, poderemos
realizar a encenação da Paz
de Iperoig já neste ano. Isto
irá engrandecer os dois
projetos, contribuindo
sobremaneira para o
fortalecimento turístico tanto
do projeto estadual como o
nosso”, explicou
A z e v e d o . O u t r o s
assuntosAlém do assunto
envolvendo o projeto
“Passos dos Jesuítas –
Caminhos de Anchieta”, o
secretário de Turismo de
Ubatuba teve a oportunidade
de tratar de outros assuntos
de interesse do município,
como a possibilidade de
Ubatuba sediar o primeiro
Centro de Informações
Turísticas estadual, que além
de atender os turistas,
atenderia também os
moradores de Ubatuba que
queiram viajar pelo Estado
de São Paulo. O secretário
aproveitou para solicitar
verbas para outros projetos
e pedir uma visita do
secretário estadual de
Turismo, Márcio França, a
Ubatuba.

Secretaria de Turismo de
Ubatuba discute projetos
para o município com o

Governo do Estado

A Prefeitura de
Pindamonhangaba e a
Associação Comercial e
Industrial de
Pindamonhangaba (Acip)
iniciaram uma parceria
para envolver e incluir os
associados nos Jogos
Regionais. Na quinta-feira
(19), a pedido da
Secretaria de Esportes, o
secretário de Governo da
Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos, e a
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, representada
pela diretora de Turismo,
Rebeca Guaragna Guedes,
se reuniram com o
presidente da Acip, Jorge
Samahá, para discutir
estratégias para envolver
e beneficiar os
comerciantes da
cidade.Os 55º Jogos
Regionais serão
realizados em
Pindamonhangaba entre
os dias 6 e 16 de julho. O
evento trará à cidade 47
delegações, somando
cerca de 7 mil atletas e
mil dirigentes, além de
autoridades, familiares de
atletas, turistas e
torcedores, unidos aos
munícipes, que
acompanharão a
c o m p e t i ç ã o . N o s
primeiros quatro dias de
Jogos, a Secretaria de
Esportes da Prefeitura
prevê que a cidade terá
picos de até 8 mil pessoas

a mais circulando pelas
quadras e ginásio, ruas e
comércio. Cada cidade
traz sua equipe técnica e
de apoio, mas a
alimentação, o botijão de
g á s ,
o combustível e outros,
são comprados dentro de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
aquecendo todos os
setores do comércio.De
acordo com dados da
Secretaria de Esportes da
Prefeitura, as cidades
maiores como São José
dos Campos e Guarulhos,
por exemplo, que
possuem equipes fortes e
por isso normalmente
ficam na cidade até os
últimos dias dos Jogos,
gastam uma média de
R$50 mil na cidade.
Somando às cidades
menores, tem-se uma
média de R$20 mil reais,
por delegação, chegando-
se à soma de R$940 mil
injetados na economia de
Pinda somente com o
custeio das equipes
durante os dez dias de
evento. A movimentação
de torcedores, familiares
de atletas e autoridades
amplia esse número de
forma considerável.Por
isso, a Prefeitura e a Acip
iniciaram uma parceria,
visando que os associados
possam se preparar da
m e l h o r
maneira para receber e
dar conta dessa demanda

de pessoas na cidade
durante o período.O
presidente da Acip, Jorge
Samahá, aprovou a idéia e
aderiu ao movimento.
“Agradeço muito a
iniciativa da Prefeitura de
incluir a Acip. Fico muito
contente, é assim, unidos,
que teremos
desenvolvimento para
todo mundo junto”, disse,
comentando que colocará
o tema na pauta da
próxima reunião da
diretora, prevista para
início de junho, e já está
com algumas idéias para
a realização de trabalho
motivacional com o
comerciante, promoções
e projetos de eventos para
atrair o consumidor.Além
da Acip, o Departamento
de Turismo entrará em
contato com todo o setor
hoteleiro e gastronômico
da cidade, informando e
envolvendo também essa
faixa do comércio no
evento.A Prefeitura de
Pindamonhangaba espera
que toda a sociedade
esteja integrada e
envolvida no evento
Jogos Regionais. “A
cidade tem muito a ganhar
sediando os Jogos
Regionais. Por isso,
estamos nos organizando
e unindo forças, para
aproveitarmos o melhor
que o evento pode trazer
à cidade”, concluiu o
prefeito João Ribeiro.

Prefeitura e Acip se
unem para envolver
comércio nos Jogos

Regionais

Acordo inédito beneficia
países pobres em caso
de pandemias de gripe

Pela primeira vez, os
países membros da
Organização Mundial da
Saúde (OMS) chegaram a
um acordo sobre o
c o m p a r t i l h a m e n t o
 de vírus e benefícios
(medicamentos, kits
diagnóstico e vacinas,
entre outros insumos)
decorrentes de uma
pandemia de influenza –
como a que ocorreu em
2009, causada pelo vírus
A (H1N1). O principal
ganho, para os países, será
a possibilidade de ter
acesso mais rápido
produtos para a proteção
de suas populações,
como vacinas, que em
geral são insumos de
altíssimo custo. Agora,
em situações de
pandemia,todas as
amostras de secreção
respiratória coletadas de
pacientes com sintomas
de gripe serão rastreadas
pela rede internacional de
laboratórios de
referência para influenza.
Isso dará mais velocidade
ao processo de
isolamento viral e
produção de vacinas. A
aprovação ocorreu na
Assembleia Mundial de
Saúde, que aconteceu em
Genebra, na Suíça. A
diretora geral da OMS,
Margaret Chan, agradeceu
publicamente ao Brasil,
pela contribuição no
processo de discussão e
aprovação do acordo, que
levou quatro anos. Em
2006, a Indonésia
registrou casos de
influenza aviária e
precisou enviar amostras
de vírus para um centro
colaborador da OMS, na
Austrália. Na ocasião, a
Indonésia apresentou
queixa formal à OMS,
argumentando que, sem
normas que regulassem o
setor, os países com
surtos de influenza não
podiam usufruir de
informações importantes
sobre os vírus com a
rapidez necessária para
tomar decisões. Na
Assembleia Mundial da
Saúde de 2009, durante a
pandemia, o Brasil liderou

grupo de países que
defendiam que as
inovações tecnológicas
 relativas à nova gripe
deveriam ser públicas.
Com apoio das
delegações de dois
continentes (Ásia e
África), além do México
e de países da América do
Sul, o Brasil conseguiu
aprovar resolução que
recolocou o tema de
compartilhamento de
informações sobre a
influenza A H1N1 e todas
as novas gripes na agenda
de debates em nível
mundial. A medida barrou
a tentativa de um grupo de
países de encerrar as
negociações sobre o
tema. A resolução pôs a
OMS no papel de
articuladora internacional
para promover e facilitar
o acesso a dados sobreo
vírus, além de
medicamentos, vacinas e
insumos para
diagnóstico. DOAÇÃO
DE VACINAS – Pelo
acordo, a indústria fica
obrigada a acelerar o
processo de transferência
de tecnologia de
produção de vacinas para
os países que têm
capacidade de fabricar
imunizantes. E também
deverá doar 10% da
produção para o fundo
estratégico da OMS,
usado para abastecer
países com menos
condições financeiras de
adquirir vacinas. Em
2009, durante a pandemia
de gripe A H1N1, o
México – país onde
ocorreram os primeiros
casos da nova doença –
teve dificuldades em
adquirir vacinas. Na
época, muitos países
ricos, principalmente da
Europa, tinham feito
compras prévias do
p r o d u t o ,
impedindo que algumas
nações da América Latina,
Ásia e África tivessem
acesso à vacina. “Época de
crise não é época de
lucro, é época de
solidariedade, para
garantir a proteção das
pessoas e,

consequentemente, a
segurança sanitária dos
países”, disse
 o secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério,
Jarbas Barbosa, na sessão
de em que o acordo foi
aprovado. CENTRO
COLABORADOR –
Durante a Assembleia, o
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
comunicou a intenção do
Brasil de ser o primeiro
país da América Latina a
integrar a rede de centros
 colaboradores da OMS
para influenza.
Atualmente, existem 11
centros em nove países:
Estados Unidos, Hong
Kong, Reino Unido,
Japão, Rússia, Índia,
França, Austrália e China.
A preparação do país
começará ainda este ano
e a previsão é de que o
Brasil passe a integrar a
rede até o fim de 2012. É
importante reforçar que o
acordo aprovado na OMS
aplica-se apenas em
situações de
 pandemia, não tendo
validade para os vírus
sazonais. Dezenas de
instituições públicas de
diversos países fazem
parte da rede global de
vigilância da influenza.
Este grupo de
laboratórios coleta
amostras de secreção
respiratória de pacientes
e envia à OMS
informações sobre os
tipos de vírus da gripe
encontrados. Com base
nesses dados, a
Organização informa aos
países a composição da
vacina contra a gripe
sazonal, que sempre
utiliza os três vírus que
mais circulam em
determinada parte do
m u n d o
. No Brasil, são três os
laboratórios de
referência: Fundação
Oswaldo Cruz, no Rio de
Janeiro; Instituto Adolf
Lutz, em São Paulo; e
Instituto Evandro Chagas,
no Pará. Uma dessas três
instituições deverá ser o
centro colaborador do
Brasil junto à OMS.

O Centro de Integração
Empresa Escola – CIEE,
organização não
g o v e r n a m e n t a l ,
filantrópica e sem fins
lucrativos, que tem como
f i n a l i d a d e
 principal à inclusão de
jovens estudantes no
mercado de trabalho, por
meios do programa de
estágio e aprendizagem,
inaugurou uma
unidade em Taubaté.Antes
disso, os assuntos do
CIEE eram resolvidos
através da unidade de São
José dos Campos. A nova

unidade de Taubaté está
instalada na Rua Dr. Pedro
Costa, 270 – Centro. O
Novo espaço conta com
salas destinadas ao
atendimento aos
estudantes, capacitação de
jovens aprendizes e
p r o c e s s o s
seletivos.Agora, com
mais proximidade, nossos
parceiros e jovens terão
ainda mais qualidade e
agilidade, aos serviços
que oferecemos.A nova
Unidade iniciou suas
atividades com cerca de
2.500 estudantes em

estágio, 270 em
programas de
aprendizagem, 210
instituições de ensino
parceiras e 250
organizações concedente
de estágio.Além de
Taubaté também são
atendidas as
 cidades de Tremembé,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Campos do Jordão, São
Luiz do Paraitinga,
Lagoinha, Redenção da
Serra, Natividade da
Serra, Santo Antonio do
Pinhal e São Bento do
Sapucaí

Nova unidade do CIEE

em Taubaté
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O Hospital Regional, vai
receber cerca de R$ 3,6
milhões do Ministério da
Saúde para custear o
serviço de nefrologia. A
liberação do recurso é
uma reivindicação antiga,
detectada após visitas
feitas no início do ano,
pela Frente Parlamentar
em Defesa do Vale do
Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte, que é presidida
pelo deputado estadual
Padre Afonso Lobato
(PV). A verba foi liberada
conforme a Portaria nº 4,
datada de 4 de maio de
2011.Padre Afonso e o
deputado Marco Aurélio
de Souza (PT) se reuniram
na última segunda-feira,
3, com o representante do

Ministério da Saúde, em
São Paulo, André
Segantin. O encontro
também serviu para
discutir o andamento do
credenciamento de
outros hospitais e santas
casas da região, visando
melhorar as condições de
atendimento para a
população. Outros
HospitaisDurante a
reunião, também foram
confirmadas ao deputado
o cadastramento e
credenciamento de
outros dois
estabelecimentos do Vale
do Paraíba e Litoral
Norte, que tiveram
aumento no número de
leitos aptos para o
atendimento SUS. A Santa
Casa de Misericórdia de

São José dos Campos
passa de 9 para 17 leitos
de UTI Adulto e em
Caraguatatuba, a UTI
Neonatal da Casa de Saúde
Stella Maris, também
passa a ser credenciada,
com disponibilidade de
10 leitos.”O próximo
passo é o credenciamento
da UTI Neonatal do
Hospital Frei Galvão, de
Guaratinguetá, que está
em andamento no
Ministério da Saúde. O
assessor do Ministério
nos garantiu que a
solicitação deve ser
homologada em breve”,
disse Padre Afonso
Lobato. Com o
credenciamento a
maternidade do Hospital
Frei Galvão passaria a

atender os pacientes SUS
– Sistema Único de
Saúde.Além do
credenciamento desses
hospitais, Padre Afonso
também negociou a
inclusão de dois
municípios da região no
Projeto Olhar Brasil,
tocado pelo Ministério. O
projeto prevê a
assistência direta a 44
milhões de pessoas,
envolvendo a aplicação de
aproximadamente R$
323,3 milhões de reais,
num período de três anos,
em todo o país. De acordo
com o parlamentar,
Cachoeira Paulista e
Ubatuba dependem
apenas da publicação da
habilitação do Ministério
da Saúde.

Hospital Regional vai receber R$
3,6 milhões do Ministério da

Saúde para hemodiálise

www.agazetadosmunicipios.com

A Câmara de Taubaté
participou do Dia do
Desafio 2011, evento
internacional promovido
no Brasil pelo Sesc
(Serviço Social do
Comércio) na quarta-
feira, 25.
Aproximadamente 20
funcionários da Câmara
toparam o desafio de uma
caminhada de meia
hora.Neste ano, o
percurso foi diferente: os
funcionários saíram da
Câmara e encontraram
outros participantes do
evento em frente à
Prefeitura de Taubaté. Lá,
estavam alunos do Ametra
(Atendimento Múltiplo
na Educação e no
Trabalho), da
Universidade de Taubaté,
dos grupos Conviver e

Maracatu Baque do Vale,
coordenados pela
animada Emília, a boneca
falante de Monteiro
Lobato.Dali, todos
seguiram em direção à
praça da CTI, onde
encontraram o grupo de
capoeira N’Golo Brasil, e
partiram em direção à
praça Santa Terezinha,
onde eram esperados pela
Banda Santa Cecília. A
banda executou o Hino de
Taubaté, e todos deram as
mãos em um abraço
simbólico à igreja Santa
Terezinha.Dessa forma,
além do aspecto da
atividade física, os
instrutores do Sesc
destacaram a interação
cultural proporcionada
pelo evento. “A gente
pôde perceber a

motivação e alegria das
pessoas”, destacou o
coordenador da atividade
pelo Sesc, Zeno Prazeres.
Segundo ele, a
expectativa é que 60% a
65% da população
participem do Dia do
Desafio.Para o chefe de
Recursos Humanos da
Câmara, Aristides
Barbosa de Morais Filho,
foi importante a interação
entre os funcionários e os
demais participantes do
evento. “Estamos
satisfeitos com a
participação dos
funcionários da Câmara,
que compreenderam a
importância da prática de
atividades físicas, tanto
que há quatro anos
participamos do Dia do
Desafio”, destacou.

Câmara de Taubaté
destaca integração no
Dia do Desafio 2011

O vereador Alexandre
Villela (PMDB) sugeriu à
Prefeitura de Taubaté a
construção de uma área
de lazer no Jardim
América, após ter sido
procurado por moradores
questionando a
melhoria.Para isso, ele
indicou um terreno na
esquina entre as ruas
Roque Passareli e
Benedito Leite
Guimarães, onde há um
terreno municipal que no
momento está servindo
de depósito irregular de
lixo, de acordo com o
v e r e a d o r . P e d i d o
semelhante foi feito para
os bairros Chácara
Flórida; Fazendinha,
localizada no Parque Três
Marias; Belém, entre as
ruas Plínio dos Santos e
Maria José Cursino
Prado; e São Gonçalo. Na
Vila Nogueira, há
necessidade de limpeza
do terreno onde está
situada a academia ao ar
livre, na rua Tripuí.Outras
solicitações incluem a
instalação de academia ao
ar livre nos bairros Terra
Nova, Caieiras, Vila
Aparecida e Jardim da

Luz, e uma quadra no
residencial Monteiro
Lobato. Para o bairro
Independência, indicou a
transformação de um
terreno em um horto, para
caminhada dos
moradores, e a instalação
de uma academia ao ar
livre na praça Fernando
Gomes Nogueira Filho,
que também necessita de
m a n u t e n ç ã o . A
Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo
(Sabesp), em Taubaté
atingiu a meta de coletar
1,2 mil litros na metade
de tempo estabelecido. A
arrecadação faz parte do
Programa de Reciclagem
de Óleo de Fritura
(PROL), lançado pela
Sabesp na cidade em
junho de 2010,
que previa atingir este
número em dois anos.
Segundo a
empresa, a rápida adesão
da comunidade foi
essencial para a
antecipação do
cumprimento da meta.
Desde seu lançamento, o
programa já recolheu 5,5
mil litros de óleo de

fritura usado na região de
Taubaté. Se
considerarmos que cada
litro de óleo usado tem
potencial para contaminar
20 mil litros de água, no
período em que o
programa é desenvolvido
em Taubaté já foram
preservados mais de 100
milhões de litros de água,
dos cursos d’água que
cortam a região. Ao
participar do programa e
evitar que o óleo chegue
às tubulações, o cidadão
também está contribuindo
para prevenir obstruções,
vazamentos de esgotos
em casa e na rua, além de
evitar o desconforto
causado pelo retorno de
esgoto para sua casa e de
seus vizinhos.Todo o óleo
recolhido é destinado à
Associação para a
Valorização da Pessoa
com Deficiência (Avape),
entidade sem fins
lucrativos que
vende o resíduo para a
fabricação de
biodiesel, daí a
i m p o r t â n c i a
socioambiental do
programa: ganha a
natureza e a sociedade.

Alexandre Villela indica
área de lazer em bairros

de Taubaté

A Secretaria de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de
Taubaté, realizou no
último domingo, 22 de
maio, a segunda etapa do
Circuito de Rua Cidade de
Taubaté. A prova
aconteceu no Jardim
Gurilândia e reuniu
competidores de cidades
da região, como
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Natividade da Serra,
Tremembé, São Luiz do
Paraitinga e São José dos
Campos.O Circuito de
Rua de Taubaté existe há
mais de trinta anos e
acontece anualmente,
sendo dividido em etapas.
Para este ano estão
programadas oito

etapas.O atleta Caetano
Joaquim dos Santos
venceu as duas primeiras
etapas (Chácara do
Visconde e Gurilândia) e
se mantém na liderança
isolada da competição.
No feminino, o destaque
é a atleta Maria Helena de
Jesus, que venceu com
folga a etapa da
Gurilândia.”A cada etapa o
Circuito de Rua vem
chamando a atenção,
principalmente por ser
atrativa e a população
acaba participando, seja
competindo ou
assistindo”, disse Geraldo
Faria, secretário de
Esportes.A terceira etapa
do Circuito de Rua

acontece no próximo dia
26 de junho no Alto de
São João e será em
homenagem ao ex-
prefeito Moacir de
Alvarenga Peixoto.A cada
prova a Secretaria de
Esportes realiza a entrega
de kit contendo balas,
frutas, sucos e água como
repositor energético para
cada um dos atletas.Neste
ano, o Circuito de Rua
conseguiu aumentar em
65% o número de
participantes. As provas
são divididas em 20
categorias e contam
também com a
participação de atletas
portadores de
necessidades especiais.

Prefeitura de Taubaté
realiza Circuito de Rua

Começa hoje a 4º edição
do “Festival da
Mantiqueira- Diálogos
com a Literatura”, “ um
dos maiores festivais de
literatura do Brasil”,
segundo a Fundação
Cultural Cassiano
Ricardo (FCCR).A
abertura será às 20h, com
o show dos violonistas
 Duo Siqueira Lima e
Fernando Lima, no
distrito de São Francisco
Xavier, onde acontece
todo o evento.Nesta
edição do festival, alguns
convidados são destaques
na literatura, como  Luiz
Felipe Pondé, Xico Sá,
Márcia Tiburi, Edney
Silvestre e Federico
Andahazi. Além disso, 50
autores de São José dos
Campos terão suas obras
expostas para vendas e
lançamentos. O espaço
também contará com
livros em Braille, áudio
books e exibição de
filmes em libras.O
“Festival da Mantiqueira-
Diálogos com a
Literatura” terá

encerramento no
domingo (29). O evento é
uma realização do
Governo do Estado de
São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da
Cultura, em parceria com
a Prefeitura de São José
dos Campos e a Fundação
Cultural Cassiano
R i c a r d o
(FCCR).EstruturaAs
atividades do festival
serão concentradas no
centro do distrito. A tenda
principal (500 lugares),
montada na Praça Cônego
Antônio Manzi, recebe
escritores e público para
debates temáticos,
mediados por Cadão
Volpato. A tenda dos
estudantes (300 lugares)
possibilita encontros pré-
agendados de autores e
alunos de escolas. O
espaço Cassiano Ricardo
(25 lugares) é dedicado
exclusivamente a autores
de São José dos Campos
e o Photozofia Arte &
Cozinha (100 lugares)
receberá shows e
apresentações.IngressosA

participação nas
atividades do “Festival da
Mantiqueira” é gratuita,
mas há necessidade de
retirada de ingressos para
as mesas, atividades
infantis e shows, uma hora
antes do início de cada
evento. A bilheteria ficará
na Praça Cônego
M a n z i .  Tr a n s p o r t e
gratuitoA Prefeitura de
São José dos Campos vai
disponibilizar uma linha
especial de ônibus entre
São José dos Campos e
São Francisco Xavier.
Essa linha atenderá,
especificamente, o
público que se destina ao
Festival da Mantiqueira.
Em São José, o ponto de
partida do ônibus será no
Parque da Cidade
(Avenida Olivo Gomes
100, Santana) e o de
chegada, em São
Francisco Xavier, na
Praça da Igreja São
Sebastião. Para o retorno,
a operação será
inversa. Programação e
outras informações no
site www.fccr.org.br

Festival da Mantiqueira
tem abertura hoje veja as

novidades do evento


