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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.

Ubatuba prossegue com a
campanha de realização
do teste rápido para HIV,
que é gratuito e o
resultado sigiloso. Os
exames são realizados
diariamente no
Ambulatório de
Infectologia e é tão
confiável quantos os
testes de laboratório. Sai
em, no máximo, 15

minutos.O teste rápido
para HIV já vem sendo
realizado no município
desde janeiro de 2011.
Até o mês de maio, foram
realizados 191 testes,
sendo 92 pessoas
do sexo feminino e 59 do
sexo masculino.
A faixa etária de maior
procura pelo teste está
entre 20 e 34 anos,

seguido pela faixa etária
de 35 a 49 anos. Destes,
96 pessoas realizaram o
teste de HIV pela
primeira vez.
Este exame é
realizado diariamente
no Ambulatório de
Infectologia que
fica na Rua Antonio
Silva Balio, 44, Silop.
Não precisa de jejum.

Ubatuba realiza teste
rápido e gratuito de HIV

Indústria, mineração,
construção civil,
prestação de serviços e
administração pública
puxam geração de
empregos.A última
publicação do Caged
(Cadastro Geral de
Empregados e
Desempregados) - órgão
da Secretaria Estadual de
Emprego e Relações do
Trabalho - mostrou que
P i n d a m o n h a n g a b a
continua na ponta na
geração de postos de
trabalho na região.Em
maio, a cidade apresentou
nova variação positiva e já
acumula 4,85% no ano.
Para ter uma base, é o
melhor índice da região,
que tem Caçapava com
2,41%; Guaratinguetá
(2,32); Jacareí (3,46);
São José dos Campos
(1,05); e Taubaté
(4,08).No acumulado dos
últimos 12 meses, a
diferença de
Pindamonhangaba para as
duas principais cidades da
região é ainda maior:
Pinda (6,40%); São José
dos Campos (- 0,67%); e
Taubaté (5,28%).A
Secretaria Municipal de
D e s e n v o l v i m e n t o

Econômico atribui o
resultado a uma série de
fatores, dentre os quais se
destaca o aumento na
atividade industrial. “A
indústria de
transformação é o carro
chefe no indicador.
Trabalhamos fortemente
na captação de vagas junto
às empresas. É trabalho
diário e de muita
dedicação e nossa equipe
no PAT (Posto de
Atendimento ao
Trabalhador) tem uma
participação importante
neste sucesso”, disse o
secretário Álvaro Staut
Neto.O prefeito João
Ribeiro lembrou que nos
últimos anos a geração de
empregos sempre esteve
em alta na cidade. “O
número de empregos com
carteira assinada
a u m e n t o u
consideravelmente na
maioria dos segmentos
econômicos. As
indústrias e empresas de
uma maneira geral são as
grandes responsáveis por
isso, todavia, muitas delas
foram motivadas a se
expandir e a contratar,
devido ao planejamento
da cidade, plano diretor,

leis de incentivos fiscais
e mão-de-obra qualificada
e outras facilidades
encontradas em
Pindamonhangaba”.Além
do setor industrial, o
prefeito destacou outras
atividades. “Embora Pinda
seja uma cidade cujas
atividades sejam
p r e d o m i n a n t e m e n t e
industriais, temos dados
significativos em outros
setores – mostrando que
estamos atentos e
trabalhando também em
outras frentes
econômicas. Os setores
de serviços, construção
civil, extração e a
administração pública têm
uma parcela significativa
no índice”.João Ribeiro
ainda ressaltou que
Pindamonhangaba está
entre as 30
principais cidades do
Estado de São Paulo no
Índice de Participação
dos Municípios.
“Vivemos um
momento espetacular
neste quesito, que é
gerado, sobretudo, através
do sucesso no valor
adicionado - este que
cresceu 83% nos seis
últimos anos”,

Emprego: Pinda lidera
geração de postos de

trabalho na região
A Carreta da Saúde da
Mulher, implantada pela
administração do prefeito
Roberto Peixoto, atende a
população taubateana, de
27 de junho a 22 de julho,
no Parque Três Marias.
Com o objetivo de
prevenir o câncer
ginecológico e de mama,
os atendimentos
acontecem em frente ao
Posto de Atendimento
Médico e Odontológico
“PAMO I”, que fica na Rua
Armando de Moura,
número 290. Para ser
atendida, a munícipe deve

se dirigir à carreta e
apresentar seus cartões de
saúde “SIM” e “SUS”, RG
e CPF. Os horários são
das 7h30 às 11h30 e das
12h30 às 16h30, de
segunda a
sexta-feira.A Prefeitura
espera uma grande
procura pelos serviços,
pois o bairro é bastante
populoso e a localização
da carreta esta numa via
de grande movimento. E o
fato de se deslocar o
aparato médico até a
comunidade é mais um
incentivo para a procura

pelos exames. A Carreta
da Saúde está em
funcionamento desde
2006. Somente no último
período de atendimento,
mês de junho, no bairro
Gurilândia, foram
realizados 156 exames
preventivos e 189
mamografias. O total
geral de exames, desde a
implantação da carreta
chega a 29.460
proced imen tos .Ma i s
informações sobre
atendimentos e consultas
nos telefones: (12) 3625-
5113, 3621-6600.

Parque Três Marias
recebe a Carreta da

Saúde da Mulhe
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Neste sábado (2/07), às
21h, o Auditório Cláudio
Santoro recebe a
Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
(OSESP) sob regência do
maestro israelense,
Pinchas Zukerman para
abrir a programação do
42º Festival Internacional
de Inverno de Campos do
Jordão – Luis Arrobas
Martins.Num concerto
que homenageia Ludwig
van Beethoven, a OSESP
apresenta “As Criaturas de
Prometeu”, op 43,
Sinfonia n 1, op.21 em dó
maior e Concerto para
violino e orquestra, op 61
em ré maior, onde
Zukerman será o solista,
apresentando ao público o
seu lado de exímio
violinista. Os ingressos
custam R$ 100,00.O
segundo dia de
apresentações começa, às
11h, com concerto da
Orquestra Jovem do
Estado sob o comando do
maestro inglês Frank
Shipway, que trazem ao
palco obras de Piotr Ilitch
Tchaikovsky, como Suíte
do balé “O Lago dos
Cisnes” e Sinfonia n.06,
op.74 em si menor. A
apresentação tem entrada
francaLogo em seguida,
às 12h 30, a Concha
Acústica da Praça do
Capivari recebe sua
primeira atração dessa
edição. A Orquestra de
Metais Lyra de Tatuí sob
regência do maestro
Adalto Soares. O
concerto tem entrada
franca.A Igreja Matriz de
Santa Terezinha mais uma
vez é palco do Festival de
Inverno e recebe neste

domingo, às 15h 30, o
Núcleo de Música Antiga
da EMESP, sob a batuta de
Luis Otavio Santos, que
também atuará com
solista com violino
barroco. Neste concerto o
Núcleo traz a Campos do
Jordão obras Johann
Sebastian Bach como a
Sinfonia (abertura da
cantata BWV 21 “Ich
hatte viel
Bekümmernis”), os
Concertos de
Brandenburgo n 5, BMV
1050 e Brandenburgo n 4,
BMV 1049. A
apresentação tem entrada
franca.De volta à Concha
Acústica, às 16h 30, quem
sobe ao palco é a
Orquestra Jovem Tom
Jobim sob regência de
Roberto Sion e quando
recebem entre os
convidados Daniel Jobim
e Paulo Jobim para um
concerto em
comemoração aos 10
anos da Orquestra. A
apresentação abre com
Prelúdio das Bachianas
n.4 (Heitor Villa-Lobos),
em seguida com arranjos
de Laércio de Freitas a
formação traz obras de
Tom Jobim: Deus e o
diabo na terra do sol,
Caribe, Só em teus
braços, Desafinado,
Bonita Demais, Águas de
Março. No encontro com
a família algumas
parcerias do compositor
como Sabiá (com Chico
Buarque), Dindi, Two
Kites/ Eu preciso de você
(com Aloísio de
Oliveira), Modinha e Se
todos fossem iguais a
você (com Vinícius de
Moraes). O concerto tem

entrada franca.Fechando a
programação do domingo,
o Auditório recebe a
Orquestra Experimental
de Repertório, sob
regência de Jamil Maluf e
gaita de Corky Siegel, a
partir das 18h. A
formação criada em 1990
traz ao palco obras de
Richard Strauss (Don
Juan, op 20 e Till
Eulenspiegels lustige
Streiche, op. 28) e
William Russo (Street
Music, op. 65, “A Blues
Concerto”). A
apresentação tem entrada
franca.A 42ª edição do
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão “Dr. Luís Arrobas
Martins” é uma realização
do Ministério da Cultura,
por meio da Lei Rouanet,
e pelo Governo do Estado
de São Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da
Cultura. A Direção
Artístico-pedagógica é da
EMESP Tom Jobim
(Escola de Música do
Estado de São Paulo),
gerida pela Organização
Social Santa Marcelina
Cultura. Conta
 ainda com o apoio
institucional da Prefeitura
de Campos do Jordão,
bem como das Prefeituras
das cidades de
Jundiaí, Piracicaba,
 Santo André e
 Santos, assim como
parcerias com:
Conservatório de Paris,
Unesp, Cozinha da
Montanha, Telefonica,
Rádio e TV Cultura,
Melhoramentos, Burti e
diversas organizações da
área social e cultural de
Campos do Jordão.

Festival de Inverno abre
suas cortinas no sábado
em Campos do Jordão

E abrindo mês de julho,
no sábado (2/07), 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 2011.Nesta
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.

Tiê é atração deste
sábado no Música na

Praça

A equipe de ginástica artística
de Pindamonhangaba
conquistou o 1º lugar no
Torneio Nacional. Esta foi a
22ª edição do evento e não
foi a primeira vez que a
cidade participou. Em 2005
a equipe masculina da
“Princesa do Norte” sagrou-
se campeã. Em 2009 e 2
010, ficou em
3º lugar por equipes no
feminino.As representantes
do município são: Dayane
Evelin, Giovanna Paulino,
Esther Prado e Monique
Éllen. As atletas são treinadas
pelo professor e técnico
Marcelo Ronconi, e pela
auxiliar e coreógrafa Paula

Fernandes.O Torneio
Nacional de Ginástica
Artística foi realizado entre os
dias 16 e 19 de junho, em
Goiânia, e contou com a
participação de 100 ginastas
dos estados de São Paulo,
Goiás, Distrito Federal, Mato
Grosso do Sul, Mato
Grosso, Pará, Minas Gerais,
Amazonas, Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul.”Mais uma
vez a meta proposta para a
competição foi atingida. As
ginastas competiram bem,
fizeram o que tinham que
fazer. Ainda há erros que
devem ser corrigidos para
que não ocorram em
competições futuras”, conta

Ronconi.As ginastas
trouxeram para
Pindamonhangaba o 1º lugar
por equipes e mais 4
medalhas de ouro individuais
com as ginastas Dayane
Ramos, Giovanna Paulino,
Esther Prado e Monique
Éllen. Este resultado é
considerado muito bom pela
equipe, que recebeu
elogios de Yumi
Sawasato, árbitra
internacional da modalidade,
coordenadora do Comitê
Técnico Feminino da
Confederação Brasileira de
Ginástica,   eleita a melhor
árbitra do mundo no ciclo
2001-2004.

Ginastas de Pinda
conquistam 1º lugar em

Torneio Nacional

O projeto “Conheça Sua
Cidade”, realizado pelo
Departamento de Turismo
de Pindamonhangaba já
capacitou quase duas mil
pessoas. No dia 21 de
junho, profissionais do
Departamento de
Trânsito, da Área Azul,
Estapar, núcleo de
artesanato do Projeto
Empreender, entre
outros, tiveram a
oportunidade de fazer o
City Tour Histórico-
Cultural, Social e
Religioso.O secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico de Pinda-
monhangaba, Álvaro Staut,
afirma que mora na cidade
há 36 anos e acredita que
Pinda-monhangaba tem
produtos turísticos muito
bons.Já participaram do
projeto: frentistas,
taxistas, artesãos, alunos
de escolas municipais,
melhor idade e
a m b u l a n t e s . R e b e c a
Guaragna Guedes,
diretora do Departamento
de Turismo, conta que
este projeto visa preparar
o munícipe para receber
os turistas, porque não
adianta desenvolver
produtos turísticos,
trabalhar com rede
hoteleira, gastronô-mica
e não preparar os
moradores.”Vamos dizer
que chega um turista e
pede uma informação e o
munícipe não sabe
responder. Então temos
que preparar as pessoas
para receberem os

turistas e passar
informações sobre
nossos produtos, rede
hoteleira e gastro-
nômica”, aponta
Rebeca.Este projeto
existe há quatro anos, e a
diretora do Departamento
de Turismo afirma que o
retorno é muito grande, e
há uma busca por
profissionais que ainda
não participaram do
projeto. Os agentes de
trânsito, por exemplo,
sentiram necessidade de
“conhecer a cidade” e
aproveitaram a
oportunidade.Rebeca
destaca que os pontos
turísticos foram
escolhidos de acordo com
uma pesquisa, realizada
com a escola João Gomes
de Araújo, e foi
formatado o City Tour
Histórico. Já na região
rural todos os lugares que
possuem potencial
turístico são convidados
para se tornarem produtos
turísticos, onde
 são feitas reuniões
mensais com os
empresários, e todos que
têm o interesse de abrir as
portas da fazenda para
receber o turista, são
preparados por
consultores do Sebrae
para formatar os
produtos.”Trabalhamos
muito com grupos da
melhor idade, e é incrível
como eles nos ajudaram a
fomentar este trabalho. 
Este grupo é muito ativo
e tivemos um retorno

positivo do trabalho”.João
Gabriel de Oliveira
Moraes, recepcionista do
hotel Colonial Plaza,
afirma que achou muito
interessante o projeto,
porque a cidade tem um
potencial turístico muito
forte, e comenta que passa
o que aprendeu para os
hóspedes e auxiliará os
turistas. “Também peguei
alguns contatos com as
pessoas, porque caso eu
não tenha como indicar
para onde o hóspede ir,
tenho como indicar quem
sabe, como por exemplo,
o turismo de
a v e n t u r a ” . Tu r i s m o
social No dia 21 de junho,
o turismo social fez
parada no projeto
Cerâmica, os moradores
da cidade foram
recebidos pela artesã e
monitora turística Ana
Claudia Ferreira. Os
visitantes conheceram a
igreja, o mirante, a
história do bairro e
puderam fazer
aquisição de alguns
p r o d u t o s .
Ana é moradora do
Cerâmica, e comenta que
acha muito bom o projeto,
porque é possível
vender as peças, pois a
renda da comunidade é
obtida por meio desta
venda.”Estou muito feliz
em guiar as pessoas e
mostrar um pouco o meu
bairro, porque nasci e fui
criada aqui. Vi isso (o
projeto) em pé e estou
muito contente mesmo”.

Projeto do Departamento
de Turismo capacita

moradores


