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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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Miscelânea
Culinária

Pudim de coco queimado

Ingredientes: ½ xícara de chá de açúcar, ½ xícara de chá de água, 500 ml de leite de soja, 100
gramas de flocos de coco ralado queimado e adoçado, 3 ovos batidos e 10 morangos limpos
cortados ao meio.

Modo de preparar: Prepare uma calda colocando o açúcar e a água em uma panela. Deixe
cozinhar por uns 20 minutos em fogo baixo sem mexer, até formar uma calda líquida. Ela não
precisa caramelar. Adicione o leite e os flocos de coco e quando a mistura estiver morna,
coloque os ovos ligeiramente batidos (se você colocar os ovos com a mistura muito quente
eles poderão cozinhar imediatamente). Unte uma forma de pudim com creme ou óleo vegetal.
Despeje a mistura e leve-a para assar em forno médio em banho-maria por 40 minutos.
Retire o pudim do forno, deixe esfriar totalmente e desenforme. Apesar de crescer durante o
período de forno, ele reduz de tamanho, enquanto esfria. Para decorar, coloque as metades
de morangos por cima do pudim. Se desejar, acrescente mais flocos de coco em volta do
pudim para finalizar a decoração e se você gosta de calda caramelada, você pode preperá-la
e caramelizar a forma antes de despejar a mistura. Os demais passos da receita continuam
igual.

Arroz amarelinho

Ingredientes: 500 gramas de arroz já cozido, 4 gemas peneiradas, 50 gramas de manteiga
derretida e 4 colheres de sopa de cheiro verde.

Modo de preparar: Bata as gemas, acrescente a manteiga e o cheiro verde e misture ao arroz
bem quente, enforne e sirva.

Curiosidades

Claustrofobia

É um tipo de pânico que envolve algumas pessoas quando têm que permanecer em lugares
fechados, tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não estejam
ameaçadas de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade
incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos
cardíacos, excesso de suro e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça
ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já
foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença e respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas fossem necessárias para dissolver o sal derramado. Já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes dois últimos criaram o costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo no olho.

O pára-raios foi considerado heresia, na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o pára-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão da cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério: em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um pára-raios em sua casa.

Humor

A mãe do baiano vai viajar para o exterior e pergunta ao filho:
- Quer que mãinha lhe traga alguma coisa da viagem, meu dengo?
- Ô, minha mãe... Por favor, me traga um relógio que diz as horas.
- Ué, meu cheiro... E o seu, não diz não?
- Diz não, mãinha... Eu tenho de olhar nele pra saber...

Dois sujeitos se encontram no bar.
- Por que essa cara de enterro, rapaz? Pergunta o primeiro.
- Ih, rapaz! Briguei com a minha mulher e ela jurou ficar sem conversar comigo durante um
mês inteiro.
- Então é por isso que você está tão triste!
- Não, nada disso! É que o prazo acaba hoje!

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:
Sonho
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
Pesadelo
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animados por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente a bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
Bem, isso é o que o senhor pensa.

Pensamentos

O bom do futuro é que só vem um dia de cada vez.
O tempo convence mais do que argumentos.
Um hoje vale por dois amanhã.
Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem.
Espere pela tarde para dizer se o dia foi bom.
Nunca deixe para amanhã o que alguém pode fazer hoje.
O passado é uma lição para se melhorar, não para se reproduzir.
O mundo não muda nunca, só piora de hora em hora.
Paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva.
Não esperes moralidade de quem não tem pontualidade
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Guarde em tuas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Culto é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os cirurgiões, seus erros são fatais.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
O rico pega o carro e sai e o pobre sai e o carro pega.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
A razão faz o homem e o sentimento o conduz.

The Brothers (31/8),
Régis Danese (1º/9) e
Beth Alves (2/9) integram
o Encontro Evangélico
“Aviva Ilhabela”. No dia
do aniversário tem
Daniela Mercury (3/9) e
na sequência MV Bill (4/
9), Maria Cecília &
Rodolfo (5/9),
Blackommodoro (6/9) e
Samprazer (7/9)A
Prefeitura de Ilhabela
abre nesta quarta-feira
(31/8) a programação dos
shows de aniversário da
cidade, que prosseguem
até o dia 7 de setembro,
sempre a partir das 22h,
no Campo do Galera, na
Água Branca. Uma grande
festa para comemorar os
206 anos de emancipação
político-administrativa do
município.Os três
primeiros shows
integrarão o encontro da
comunidade evangélica
“Aviva Ilhabela”. Nesta
quarta, o show será da
banda gospel The
Brothers. Já na quinta-
feira (1º/9) será a vez do
cantor e compositor
Régis Danese, sucesso
com a música “Entra na
minha casa”. Na sexta-
feira (2/9), o show será da
cantora gospel Beth
Alves. O “Aviva Ilhabela”
começa às 20h, com a
apresentação de bandas
locais e pregação de
ministros evangélicos.
Daniela Mercury faz o
show do Aniversário A
noite do Aniversário da
Cidade (sábado, 3 de
setembro) será animada
pelo show da cantora
baiana Daniela Mercury. A
baiana trabalha hoje o
novo show “Canibália”, no
qual a música divide o
espaço com a
dança.Daniela traz para o
público suas referências

do samba, evocando a
alegria de imortais da
música brasileira, como
Dorival Caymmi, Ary
Barroso, Baden Powell e
Vinícius de Moraes. O
rap, o hip-hop, o funk, o
rock, a salsa e o merengue
também têm espaço
garantido no espetáculo.
Em Canibália, Daniela
canta o Brasil de Renato
Russo e Elis Regina. É
claro que a marca mais
particular da artista, o
samba-reggae, além de
outras tantas influências
da vida e da carreira de
Daniela estão no palco
deste novo espetáculo. Os
grandes sucessos da
artista fazem parte deste
show, como O Canto da
Cidade, Maimbê Dandá e
Ilê Pérola Negra e Swing
da Cor.Hip Hop,
Sertanejo, Black e Pagode
Os shows do aniversário
da cidade são para todos
os gostos. No domingo
(4/9), quando o Campo do
Galera receberá grupos
locais para a
comemoração do Dia
Municipal do Hip Hop, o
show será do rapper MV
Bill. Em 2007 ganhou
projeção nacional com o
trabalho “Falcão -
Meninos do Tráfico”,
exibido no Fantástico, da
Rede Globo, e
disponibilizado em livro e
DVD. O sertanejo
u n i v e r s i t á r i o ,
considerado o ritmo do
momento, toma conta do
Campo do Galera na noite
de segunda-feira (5/9),
com a dupla Maria Cecília
& Rodolfo, que entre as
canções de sucesso traz
“Você de Volta”, “Tchau,
Tchau” e “O Troco”. Na
terça-feira (6/9), muito
soul e black music, com a
banda Blackommodoro e

na quarta-feira (7/9),
feriado da Independência,
samba e pagode com o
grupo Samprazer. Durante
todo o mês de setembro,
a programação do
aniversário da cidade que
terá no próximo sábado
(3/9), às 8h, o
hasteamento dos
pavilhões e o desfile
cívivo-militar, prevê ainda
uma série de eventos
esportivos, exposições
culturais e muitas
entregas de melhorias à
comunidade, como um
novo posto de saúde, nova
creche, ruas
pavimentadas, quadra
coberta, reurbanização de
praças e muito mais. A
agenda completa está na
i n t e r n e t
(www.ilhabela.sp.gov.br).Shows
no Campo do Galera 31/
8 20h – Encontro
Evangélico “Aviva
Ilhabela” (Campo do
Galera) 22h – Show
Gospel The Brothers
(Campo do Galera) 1º/9
20h – Encontro
Evangélico “Aviva
Ilhabela” (Campo do
Galera) 22h – Show
Gospel - Régis Danese
(Campo do Galera) 2/9
20h – Encontro
Evangélico “Aviva
Ilhabela” (Campo do
Galera) 22h – Show
Gospel – Beth Alves 3/9
Aniversário da Cidade
22h – Show Daniela
Mercury (Campo do
Galera)4/9 22h – Dia
Municipal do Hip Hop –
Show MV Bill (Campo do
Galera)5/9 22h –Show
Maria Cecília & Rodolfo
(Campo do Galera) 6/9
22h – Show Blackmodoro
(Campo do Galera) 7/9
22h – Show Grupo
Samprazer (Campo do
Galera)

Shows do Aniversário de
Ilhabela

Prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto
(PMDB), partirá da
cidade por volta da meia
noite desta terça-feira
(30) para o Santuário
Nacional de Aparecida,
cerca de 50 quilômetros
de distância pela Via
Dutra. O trajeto será
realizado a pé e Peixoto
levará a imagem de
Nossa Senhora
A p a r e c i d a ,
confeccionada por um
artesão da cidade, para
ser consagrada na
Basílica.A Romaria
pelas Famílias de
Taubaté seguirá pelo
acostamento da Via
Dutra até o Santuário.
Os organizadores
prevêem que entre 50 e
100 pessoas devem
acompanhar o prefeito

em sua peregrinação. O
local de encontro para a
concentração dos
interessados é a
rotatória na entrada da
cidade, na qual
existe uma estátua de
Monteiro Lobato, por
volta das 23 horas de
terça-feira.O trajeto
será cumprido
integralmente a pé pelo
prefeito e integrantes da
romaria. Ao chegar à
Basílica, por volta das
9h45 de quarta-feira
(31), Peixoto participará
da missa das 10 horas e
atenderá a imprensa.
Católico fervoroso, o
prefeito também
cumprirá a promessa
feita a Nossa Senhora
Aparecida quando foi
votada pelos vereadores
sua cassação.”Essa

minha ida a Aparecida,
como sempre faço há
vários anos a pé, é uma
homenagem às famílias
de minha cidade e um
pedido especial para que
Nossa Senhora sempre
esteja do lado dos
justos, dos mais
necessitados e dos
oprimidos”, comentou o
p r e f e i t o . P e i x o t o
também afirmou que não
seguirá até Aparecida
como ‘prefeito’, mas
como um devoto e um
romeiro comum, como
os milhares que visitam
o Santuário
a n u a l m e n t e . O s
jornalistas interessados
em acompanhar a
peregrinação devem
contatar a assessoria de
imprensa pessoal de
Peixoto.

Prefeito de Taubaté
segue em romaria para

Aparecida

Os trabalhadores das
montadoras de Taubaté,
Ford e Volkswagen,
aprovaram em assembléia
a proposta que garante
reajuste salarial de 10%
(INPC + aumento real)
para 2011 e para o ano de
2012 um reajuste
composto pelo INPC
(setembro de 2011 a
agosto de 2012) mais
aumento real de salário.A
proposta garante aos
trabalhadores um aumento
real de 5% em dois anos.A
aprovação aconteceu em
assembléia realizada na
sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região na manhã deste
domingo, dia 28.O
reajuste de 10% será
aplicado em 2011 para os
trabalhadores que
recebem até R$ 8.400,00
e para os que recebem
acima desse teto aplica-se

um valor fixo de R$
840,00. A proposta
garante aos trabalhadores
que ganham acima de R$
11.000,00 a reposição da
inflação do período.Para
o ano de 2012, o teto e o
valor fixo para aplicação
dos reajustes serão
corrigidos pelo INPC.A
proposta também garante
o pagamento de um abono
de R$ 2.500,00 no mês
de setembro de 2011 e
abono de R$ 2.500,00 em
2012 corrigido pelo
índice do INPC.Com
relação ao piso salarial da
categoria, fica garantido o
valor de R$ 1.500,00 para
o ano de 2011 e o valor
de R$ 1.560,00 para o ano
de 2012 MulheresO
acordo também garante
uma conquista importante
para as mulheres
trabalhadoras nas
Montadoras, com a

ampliação da licença
maternidade de 120 para
180 dias.Além dessa
conquista importante, o
acordo garante também a
renovação de todas as
cláusulas sociais da
Convenção Coletiva até
setembro de 2013.Para o
presidente do Sindicato,
Isaac do Carmo, o acordo
aprovado é muito
importante porque
garante aos trabalhadores
aumento real de cerca de
5% em dois anos, o que
era uma das principais
reivindicações da
categoria.O acordo
contempla cerca de 7.600
trabalhadores nas
montadoras Volkswagen e
Ford de Taubaté. O
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região representa 22.300
trabalhadores na
Campanha Salarial

Trabalhadores das montadoras
aprovam acordo salarial com

validade de 2 anos
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O “Diagnóstico
socioambiental e
Sanitário dos bairros do
Porto Novo, Morro do
Algodão e Barranco
Alto”, realizado pelo
Instituto Supereco com
financiamento do
Fehidro, conquistou
importantes resultados
ambientais e humanos em
quase dois anos de
realização. Essas
informações e as
iniciativas mais atuais para
a recuperação do
Juqueriquerê farão parte
do evento de
encerramento do projeto
em parceria com o
Comitê de Bacias do
Litoral Norte, que
aconteceu no dia 29 de
agosto, no CIEF Maria
Aparecida Ujio no bairro
do Porto Novo.A
programação contou com
a participação de
representantes da
CETESB, da Sabesp,
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, entre
outros, além dos
membros da comunidade
envolvidos com a criação
da Rede do Juqueriquerê,
lançada em 2008 no
âmbito do projeto Água
de Beber, do Instituto
Supereco. Atividades
multimeios, como
oficinas e dinâmicas de
s e n s i b i l i z a ç ã o ,
 também farão
parte do evento. “O
objetivo é o
compartilhamento de
saberes mais do que a
mera transmissão de
resultados do projeto,
com a educação ambiental
como carro-chefe do
processo para
transformações mais
aprofundadas”, expressa
Andrea Bossi, educadora
da ONG.Entre os
principais efeitos do
projeto, estão a
constatação de que a

qualidade da água do rio
manteve-se razoável entre
o verão e o inverno de
2010, a potencial
continuidade na análise
sistemática do rio pela
CETESB, e da associação
possível entre problemas
de saúde e os alagamentos
advindos da
impermeabilização do
solo, entre outros
resultados. Por esse
motivo, o evento de 29 de
agosto visou a construção
coletiva de uma agenda
comum entre os atores
presentes, em que suas
contribuições orientem
as soluções para
problemáticas como as
enchentes e
a l a g a m e n t o s . O
D i a g n ó s t i c o
socioambiental teve
início em novembro de
2009 e visou a análise do
real impacto nas águas
proveniente das
edificações localizadas
em Áreas de Preservação
Permanente (APP) do Rio
Juqueriquerê. Além de
dados sobre a qualidade da
água do rio, buscou-se
um levantamento da
situação socioambiental e
sanitária dos bairros do
Porto Novo, Morro do
Algodão e Barranco Alto,
região sul de
Caraguatatuba, SP.Um
questionário estruturado
especificamente para o
Diagnóstico foi aplicado,
junto a 892 entrevistados,
responsáveis por cada
uma das edificações,
entre residências, marinas
e comércio. Além disso,
a CETESB realizou uma
campanha de análise de
água em 08 pontos do
curso do
Juqueriquerê.”Entre os
resultados, apurou-se que
apesar da maior parte das
edificações ainda não
estão conectadas à rede
pública de coleta de

esgoto, esse quadro está
mudando com a
ampliação da rede
coletora de esgoto. Por
isso, os casos que
merecem maior atenção
estão os efluentes
domésticos destinados a
sumidouros, fossas
negras, valões ou
diretamente ao corpo
d’água”, coloca Andréa.A
voz das comunidades
também perpassa o
documento final do
Diagnóstico, que por ser
s ó c i o - p a r t i c i p a t i v o
incorpora a visão da
população sobre o futuro
do manancial. “Lamento
muito o estado do rio
hoje, quando ainda era
limpo usávamos o
Juqueriquerê para tomar
banho, navegar e reunir as
pessoas”, contou Pedrina
Miguel dos Santos, do
bairro Barranco Alto.Dos
parâmetros analisados, o
que apresentou
desconformidade foram
os resultados encontrados
para coliformes,
m i c r o o r g a n i s m o s
presentes nas fezes de
alguns animais e seres
humanos. Segundo
relatório da CETESB, os
resultados coincidem
com “áreas de maior
ocupação e com baixo
índice de coleta pública
de esgotos”.
Criações ambientais –
durante as
atividades multimeios
planejadas para o evento,
serão realizadas duas
oficinas específicas de
produção coletiva de
Ecobags a partir de
camisetas, e de desenhos
das crianças sobre “o que
eu quero fazer pelo
Juqueriquerê”. Os
artesãos e costureiras da
região sul de
Caraguatatuba apoiarão a
fabricação artesanal das
ecobags.

Iniciativas em prol do
Juqueriquerê marcam

evento de encerramento
do diagnóstico

socioambiental do rio

A ORQUESTRA DO ERÊ
através de sua produtora
FÁTIMA ORTIZ esteve em
reunião com o MAESTRO
JOÃO CARLOS MARTINS
acertando parceria
musical e  logística entre
o MAESTRO E A
ORQUESTRA DO ERÊ,
será realizado um
espetáculo sob a regência
do maestro na abertura,
e,  tendo também a
participação como
pianista nas peças a
serem executadas.
Importante lembrar que
o repertório será o já
executado pela

ORQUESTRA DO ERÊ,
composto por músicas
de QUINTINO BENTO  e
cantigas reunidas em 09
anos de pesquisa musical
do artista tremembeense
junto as congadas ,
moçambiques , folias de
reis, danças de são
Gonçalo, catiras, etc... “
ACHEI MARAVILHOSO, E
COISAS MAIS
MARAVILHOSAS IREMOS
FAZE  JUNTOS!!!” foram
as palavras do maestro
ao conhecer o trabalho
da ORQUESTRA  DO ERÊ ,
mesmo estando em
preparação de seu

espetáculo que será
realizado em setembro
em NOVA YORK , o
maestro mantém
reuniões com a equipe da
ESCOLA DE CONGO DE
SÃO BENEDITO DO
 ERÊ, tendo se
comprometido  a
divulgar o trabalho da
ORQUESTRA DO ERÊ
TREMEMBÉ mais uma
vez comprova ser celeiro
de talentos e a cidade aos
poucos vai se
acostumando a  aceitar
seus valores e a lhes dar
o devido valor, PARABENS
ORQUESTRA DO ERÊ.

Orquestra do Erê  e
Maestro João Carlos

Martins  fecham parceria

Campos do Jordão recebe
mais uma edição do
Encontro dos Aikidoistas,
que será realizado entre os
dias 02 e 04 de setembro,
no Hotel Satélite.Num
clima de
confraternização, os
praticantes dessa
modalidade de arte
marcial, se reúnem para
um final de semana aonde
poderão treinar num
cenário que transmite paz,
permitindo a troca de
c o n h e c i m e n t o s ,
superando os desafios e
as diferenças,
promovendo a amizade,
treinando o respeito e a
gratidão, a fim de busca a
harmonia.São esperados
40 faixas pretas, além de
75 faixas coloridas
vindos de Sâo Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais,
Paraná, Goíás, Distrito

Federal, Estados Unidos,
França e Japão, E
presença  dos mestres
Y a m a m u r a
Sensei,Nakagawa Sensei,
Ikeda Sensei,Komatsu
Sensei,Ivan Sensei,Jakson
S e n s e i , P a n h a n
S e n s e i , B r a s i l
Sensei,Marcelo Silva
Sensei, Larry
Reynosa Sensei.Iniciado
com O-Sensei Morihei
Ueshiba (1883-1969), o
Aikido enfatiza a
harmonização dos
movimentos do praticante
com os golpes a que lhe
são desferidos. Através
das técnicas que
permitam que o aikidoísta
consiga conter o
oponente, não apenas pela
força, mas sim transmitir
a paz.Seguindo o legado
de Ueshiba, que defendia
que não há homem feliz

com a busca constante da
vitória do combate através
da força bruta, mas sim
uma união cumulativa dos
treinos do espírito gentil
com a arte marcial, a fim
de encontrar o
Budô.Durante 3 dias, os
aikidoístas vindos de
dojos de todos o país
poderão se encontrar e
defender por mais uma
vez os ensinamentos de
Aikido, que provém do
japonês Ai (harmonia), ki
(espírito) e do (caminho),
enfim caminho do
espírito e da harmonia,
que é a integração do
homem consigo e com o
que o rodeia.Mais
informações pelos
telefones (11) 7721-
5301/ 5535-6270 ou
através do site do Tenti
D o j o
www.tentidojo.com.br

Aikidoístas se reúnem
no próximo fim de

semana em Campos do
Jordão

A Sociedade Paulista de
Terapia Intensiva
promove entre os dias 01
e 03 de setembro, em
Campos do Jordão o XII
Congresso Paulista de
Terapia Intensiva
(COPATI).O evento
contará com a presença
de médicos, médicos
pediatras, enfermagem,
f i s i o t e r a p e u t a s ,
fonoaudiólogos e
psicólogos que
participam de todo o
processo evolutivo dos
pacientes.A programação
científica contará com
conferências, simpósios
satélites, plenárias,
painel, discussão de caso
com a plateia e mesa
redonda, pôsteres para
apresentar o que há de
mais atual em pesquisa e
prática relacionadas aos
cuidados médicos à beira
do leito do paciente, com
presença de estudiosos.
Entre os convidados
estrangeiros estão Ann
Thompson (Universidade
de Petersburgo), Emanuel
Rivers (Universidade de
Michigan) e Rodrigo E.
Meija (Universidade do
Texas).Entre os temas que
serão debatidos, pelo
cenário médico estão
Insuficiência respiratória
e ventilação mecânica;
Terapia Intensiva

Neurológicas, Traumas e
Cirurgias, Manutenção
clínica ao potencial
doador de órgãos e
Terapia Intensiva
Cardiológica. Os médicos
pediatras debaterão temas
a Nutrição de crianças
com doenças
respiratórias. Os critérios
diagnósticos de
insuficiência renal aguda;
Infecção em UTI,
Neonatologia, Profilaxia
para infecção fúngica no
recém-nascido e
Ventilação mecânica.A
enfermagem abordará
temas como Ameaça
global de infecções virais
graves, a Admissão no
final de semana e plantão
noturno – aumenta o
risco de mortalidade?, O
impacto de cuidado
intensivo sobre a família
da criança e Imobilidade
em pacientes graves. Os
fisioterapeutas irão
discutir a Disfunção
muscular em terapia
intensiva, Treinamento
muscular em ventilação
mecânica, Marca-passo
diafragmático e
Ventilação mecânica na
hipertensão craniana.O
cenário fonoaudiólogo
abordará Disfonia e
Diasfagia, Padronização
da consistência dos
alimentares em pacientes

diasfágicos, Paciente
com encefalopatologia
crônica infantil não
evolutiva – dicas de
manejo fonoaudiológico
durante a internação
hospitalar e Avaliação
videofluoroscópica da
deglutição em indivíduos
saudáveis. A psicologia
trará temas como UTI
Pediátrica: realidade e
vicessitudes; Dor e
emoção na UTI: aspectos
éticos e filosóficos;
Cuidados paliativos em
UTI: Interface sobre a
morte, o morrer e a
comunicação; Morte
encefálica: vida sem vida
x doação de órgão –
como lidar? e, UTI – A
nova relação médico
paciente e família: quando
a dor é maior do lado de
fora.XII COPATI conta
com o apoio da
Associação de
Medicina Intensiva
Brasileira (AMIB),
Associação Paulista de
Medicina, Sociedade de
Pediatria de São
 Paulo (SPSP), Comitê
Nacional de Acreditação 
- AMB – CFM, com
coordenação da Campos
do Jordão
Eventos. Informações
pelos telefones (11)
3813-8896/ (12) 3663-
2166.

XII COPATI volta a
Campos do Jordão

Até dia 18 de setembro, o
Palácio Boa Vista
(Campos do Jordão)
promove mais uma
exposição sazonal “Rosa
dos Ventos – Arte
Colonial no Acervo
Artístico dos Palácios”.A
exposição reúne um
acervo em obras e objetos
como oratórios, mesas,
bancos, arcazes, baús,
objetos de porcelana
chinesa, do período dos
séculos XVII e XVIII, que
demonstram a relação da
cultura brasileira colônia
com sua metrópole
portuguesa, bem como as
relações dos ciclos
econômicos presentes no
país neste período com
países como Portugal,
Espanha, Inglaterra,
Holanda, China e colônias

p o r t u g u e s a s . N e s s a
mostra é possível ver o
ecletismo estético e suas
múltiplas influências,
sinalizam os laços
profundos da arte
brasileira com a
metrópole portuguesa e
as demais associações
com a Europa e o Oriente,
numa seleção dos
curadores convidados,
Maria Alice Milliet e
Dalton Sala.Ao mesmo
tempo em que os
visitantes podem
perceber em paralelo a
influência e os resgates
que os artistas do início do
século XX propõe, como
os artistas modernistas
propuseram a retomada da
valorização da produção
artística do período
colonial – como pode ser

observado nas obras de
Tarsila do Amaral, que
incorporou temas
religiosos, cores
tropicais, alusões a igrejas
coloniais e à arquitetura
barroca.Além da
exposição “Rosa dos
Ventos – Arte
 Colonial no Acervo
Artístico dos Palácios”, o
público ainda pode
percorrer cômodos
repletos de móveis,
objetos, pinturas e
esculturas que
constituem a memória
“viva” da história dos
ambientes do Palácio Boa
Vista.O Palácio Boa Vista
fica na Av. Adhemar de
Barros, 3001 – Alto da
Boa Vista. Informações
pelo telefone (12) 3662-
1122

Palácio recebe a
exposição Rosa dos

Ventos em
Campos do Jordão

MV Bill está entre os
artistas que se apresentam
na celebração dos 206
anos de emancipação
político-administrativa de

Ilhabela-SP.  No dia 4 de
setembro (domingo), às
22h, o rapper carioca sobe
ao palco para apresentar
as músicas dos 4 álbuns

lançados nos seus mais de
dez anos como MC.Além
de Rap a programação
conta com shows de
gospel, axé, sertanejo
universitário, soul music
e pagode. Os shows serão
gratuitos e acontecerão
sempre às 22h, no Campo
do Galera, Bairro da Água
Branca.Os shows
acontecem de 1 a 7 de
setembro.  A
programação completa do
aniversário pode ser
conferida no site da Ilha:
h t t p : / /
www.ilhabela.sp.gov.br

MvBill é atração no
aniversário de Ilhabela


