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A Secretaria de Saúde de
Tremembé informa que a
partir do dia 05 de maio
estará aberta a Campanha
de Vacinação contra a
Gripe na cidade. As doses
da vacina contra o vírus da
gripe estarão disponíveis
em todas as seis unidades
de Estratégia de Saúde da

Família (ESF) do
município.A campanha
deste ano reforça que a
vacinação é para quem
precisa de mais
proteção, além de
ser um direito assegurado
pelo SUS. Entre
os dias 5 e 25 de maio,
gestantes, pessoas com

60 anos ou mais e
crianças de seis meses a
menores de dois anos
devem tomar a vacina
contra a gripe. Aqueles
que fazem parte de um
desses grupos devem
procurar o posto de
vacinação mais próximo
para ser imunizado (a).

Vacinação contra gripe
começa neste sábado

Para reforçar a candidatura
de Taubaté a cidade base
(como um Centro de
Treinamento de Seleções) da
Copa do Mundo de Futebol
de 2014, a Prefeitura deve
instituir nos próximos dias um
Comitê Organizador Local
(COL).A informação foi
confirmada pela diretora de
Turismo da Prefeitura de
Taubaté, Maria Lúcia Paiva,
durante reunião do grupo
organizador, realizada na
última quarta-feira, 2 de
maio, no Hotel Gran
Continental, em
Taubaté.Entre os principais
critérios para uma cidade ser
escolhida estão a rede
hoteleira e a existência de
aeroporto e de um centro de
treinamento. A definição das
cidades que atuarão como
centros de treinamentos deve
ocorrer até dezembro de
2013.O grupo que articula as
ações em prol da candidatura
de Taubaté conta com
representantes da Prefeitura,
Comando de Aviação do
Exército (CAvEx), Taubaté
Convention e Visitors

Bureau, Sindicato dos
Hotéis e Restaurantes
(Sinhores), Fórum
Permanente de
Desenvolvimento e Turismo
do Vale do Paraíba e Serras,
Esporte Clube Taubaté e
ADC Volks.Na reunião de
segunda-feira, Dirceu
Migotto, representante do
Esporte Clube Taubaté,
destacou que o clube tem
todo o interesse em ser
candidato a Campo de
Treinamento. Migoto
lembrou que, inclusive, o
clube mantém uma parceria
com a ADC Volks e um
convênio com a Prefeitura de
Taubaté.Já o Major
Alexandre Neves Lemos
informou que o CAvEx
estará atuando
nacionalmente na Copa
2014, com disponibilização
de equipamentos e
efetivo.Para agilizar as ações
f u t u r a s ,
foram criados três grupos de
trabalho. O de hotéis e
restaurantes (voltado para
temas organização,
capacitação de mão de obra

e acesso a linhas de crédito
para melhoria de
instalações), de infraestrutura
(para assuntos que envolvam
o poder público, para
oferecer aos visitantes e à
população local as melhores
condições para o sucesso do
evento) e o de esporte e
receptivo local (que tratará
dos assuntos pertinentes ao
candidato a Campo de
Treinamento e à estrutura
receptiva local).
Os grupos farão reuniões de
trabalho em separado e no
próximo dia 17 de maio, às
10 horas, se encontrarão
para uma reunião geral no
Hotel Fazenda Mazzaropi.
O prefeito Roberto Peixoto
reafirmou que está
empenhado em “fortalecer
cada vez mais a candidatura
de Taubaté”.
“Nossa cidade,
por suas características
geográficas e infraestrutura
que possui tem totais
condições de ser escolhida
como um dos Centros de
Treinamento de Seleções”
concluiu.

Comitê Organizador
Local vai reforçar

candidatura de Taubaté a
cidade base da Copa de

2014
A Operação Cata Treco,
realizada regularmente pela
Prefeitura de Taubaté
visando eliminar das
residências possíveis
criadouros do mosquito
transmissor da dengue, o
Aedes aegypti, recolheu 38,7
toneladas de material
inservível no primeiro
quadrimestre deste ano.De
janeiro a abril últimos, o Cata
Treco foi realizado em 18
bairros do município –
Parque Piratininga, Jardim
Columbia, Jardim Sônia
Maria, Terra Nova, Vila
Costa, Jardim Mauá,
Granville, Santa Tereza,
Jardim Santa Isabel,

Residencial Jair Freire,
Residencial Urupês, Jardim
Humaitá, Jardim Canuto
Borges, Jabuticabeiras,
Jardim Paulista, Água
Quente, distrito de Quiririm
e Jardim das Nações.Os
dados são das secretarias
municipais de Saúde e de
Serviços Públicos, que
desenvolvem conjuntamente
a operação.Programação
de maioA Prefeitura de
Taubaté informou nesta
semana os bairros que
receberão a Operação Cata
Treco neste mês de maio.No
próximo sábado,
dia 5, a operação será
realizada na Chácara

Pastorelli.Na sequência, a
operação será realizada
novamente nos dias 12 (Vila
São José e Jardim Ana
E m í l i a ) ,
dia 19 (Shalon) e dia 26
(Jardim Maria Augusta e Vila
São Carlos).
Nesses dias, os moradores
deverão deixar defronte às
suas residências materiais
inservíveis que possam
acumular água,
 servindo de criadouro para
o mosquito transmissor da
d e n g u e .
A Prefeitura de Taubaté
alerta que a Operação Cata
Treco não recolhe entulhos
de construção civil.

Taubaté contra a
dengue: Operação Cata
Treco recolhe quase 39
toneladas no primeiro

quadrimestre deste ano

A Prefeitura Municipal
está realizando diversas
ações de prevenção à
dengue em SãoLuiz do
Paraitinga. É sempre
necessário remover o
maior número possível
decriadouros do
mosquito transmissor da
doença e todos precisam
ajudar.As equipes de
saúde já receberam
treinamento para auxiliar
na mobilização da
população na prevenção
ao mosquito da
dengue.Nas escolas
municipais a função é

multiplicar a informação
para as crianças, que são
capazes de orientar as
pessoas da própria casa e
da comunidade, sobre
como prevenir a dengue.
Faça parte desta campanha
contra a dengue!Medidas
para eliminação dos
locais de reprodução do
mosquito- Tampar os
grandes depósitos de água
como caixas d’água,
tanques, tinas, poços e
fossas, impede que os
mosquitos depositem
seus ovos. Esses locais,
se não forem bem

vedados, permitirão a
fácil entrada e saída de
mosquitos.- Remover o
acúmulo de lixo e de
detritos em volta das
casas, já que podem servir
como meio de coleta de
água de chuva.- Não basta
apenas trocar a água do
vaso de planta ou usar um
produto para esterilizar a
água, como a água
sanitária. É preciso lavar
as laterais e as bordas do
recipiente com bucha,
pois nesses locais os ovos
eclodem e se
transformam em larvas.

Campanha de prevenção
à dengue em São Luiz do

Paraitinga

A criação do Estatuto do
Pedestre foi aprovada pelos
vereadores de Taubaté
durante a sessão do dia 2. O
projeto, de Henrique Nunes
(PV), define os direitos e
deveres daqueles que
utilizam vias, passeios,
calçadas e praças a pé, de
carrinho de bebê ou em
cadeiras de rodas. Equipara
ao pedestre o ciclista
desmontado e empurrando a
bicicleta.Henrique Nunes
justificou que a proposta visa
preservar o direito de ir e vir.
“É uma lei de difícil
implementação, depende
muito do Executivo”,
afirmou, já que caberá à
administração garantir a
conservação e mobilidade
das calçadas, sinalização,
limpeza, priorização no
sistema de iluminação
pública, instalação de
ciclovias sinalizadas, entre
outras medidas.O autor da
proposta frisou que as ruas
que hoje abrigam milhares de
automóveis e pedestres
foram planejadas e
construídas de acordo com

a realidade de 300 anos atrás.
Ele citou que capitais como
Rio de Janeiro, Porto Alegre
(RS) e Belo Horizonte (MG)
têm o estatuto.Para garantir as
condições das calçadas, entre
as determinações, estabelece
prazo de 90 dias para
concessionárias e
permissionárias do serviço
público cumprirem as
determinações, como
adequação dos pontos e
paradas de ônibus, telefones
públicos, coletores de lixo,
postes de iluminação, caixas
coletoras de
correspondência, quiosques
diversos e placas de
p u b l i c i d a d e . I n s t i t u i
penalidades para
concessionárias e
permissionárias que
descumprirem as normas:
multa ou até mesmo cassação
da permissão, concessão ou
autorização de uso.
Comerciantes que expuserem
veículos em calçadas,
passeios ou praças também
estarão sujeitos a multa e
cassação de alvará.Os
valores são fixados em

UFMT (Unidade Fiscal do
Município de Taubaté) e
variam de um décimo da
unidade a quatro unidades. A
unidade vale atualmente R$
130,20. A fixação em
UFMT foi garantida por
meio de emenda proposta
pelo autor.Pedestres que
descumprirem deveres como
a permanência e tráfego
somente na calçada,
travessia pelas faixas de
p e d e s t r e s ,
zelo pela limpeza e
obediência à sinalização
também serão sujeitos à
multa, no caso de
reincidência na infração.O
projeto assegura
a c e s s i b i l i d a d e ,
 mobilidade e eliminação de
barreiras aos portadores de
deficiência. Faz
determinações sobre
construção e reconstrução
de calçadas e cria a Semana
do Pedestre entre as
m e d i d a s .
A proposta vai passar por
segunda discussão, antes de
ser enviada para sanção do
prefeito.

Câmara aprova estatuto que
define direitos e deveres dos

pedestres de Taubaté

Fundação reforça a atenção
do consumidor na compra de
presente para o Dia das
MãesEm uma pesquisa
realizada pela Fundação
Procon-SP, a prancha para
cabelo Mondial, modelo
P03 Tourmaline Íon, bivolt,
temperatura máxima 200°,
foi encontrada por R$ 59,99
em um estabelecimento e por
R$ 19,90 em outro, uma
diferença de R$ 40,09 em
valor absoluto (200%).
Foram pesquisados 44 itens,

e a comparação foi feita entre
o preço praticado pelos
diferentes estabelecimentos
para um mesmo item.A
pesquisa foi realizada pela
Diretoria de Estudos e
Pesquisas da Fundação
Procon-SP, órgão vinculado
à Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania, entre
os dias 10 e 12 de abril.
Foram avaliados preços de
aparelhos depiladores,
pranchas, secadores,
smartphones desbloqueados

(sem vínculo com
operadoras de telefonia
móvel) e tablets de diferentes
marcas e modelos.Do total
dos itens comparados, um
estabelecimento localizado
na região Oeste de São
Paulo foi o que apresentou a
maior quantidade de
produtos com menor preço
(13 itens). O levantamento
envolveu dez
estabelecimentos comerciais
distribuídos pelas cinco
regiões da capital.

Procon-SP aponta diferença de até
200% em valor de produto

Neste sábado, dia 5 de
maio, tem início a
Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe
em Ubatuba. Podem
receber a dose idosos
acima de 60 anos,
gestantes em qualquer
idade e período
gestacional e crianças de
6 meses a 1 ano e 11.Até
o dia 25 de maio a
vacinação será realizada
em Ubatuba em todos os

postos onde há salas de
vacinas, sempre das 8 às
17h. O dia D da Campanha
em Ubatuba será no
sábado, 5 de maio. Neste
dia estarão
 abertas para vacinação,
das 8 às 17h, as
 unidades de saúde dos
bairros: Taquaral,as duas
unidades de saúde do
P e r e q u ê - A ç u ,
Centro de Especialidades,
Jardim Carolina,

Marafunda, Ipiranguinha
(posto e escola Mario
Covas), Horto, Estufa I,
Estufa II, Semaria, Itaguá,
Perequê-Mirim, Saco da
Ribeira, Rio Escuro,
Emei Lagoinha, Araribá,
Sertão da Quina e
Maranduba. A Secretaria
de Saúde da
 Prefeitura de Ubatuba
estima imunizar 80% da
população para qual a
vacina é destinada.

Campanha de Vacinação
contra a Gripe começa
neste sábado, dia 5, em

Ubatuba
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Levantamento realizado
pelo INCA apontou 19
tipos de tumores
malignos que podem ter
relação com as
profissões. Entre eles, o
câncer de pele, laringe,
fígado, leucemias,
câncer de mama e
pulmão.Levantamento do
Instituto Nacional de
Câncer José Alencar
Gomes da Silva (INCA)
revela que, pelo menos,
19 tipos de tumores
malignos, entre eles os de
pulmão, pele, fígado,
laringe, bexiga e
leucemias podem estar
relacionados à atividade
profissional e ao
ambiente de trabalho do
paciente. O dado consta da
publicação “Diretrizes
para a Vigilância do
Câncer Relacionado ao
Trabalho”, lançada pelo
instituto, nesta segunda-
feira, dia 30. De acordo
com as estatísticas, o
Brasil registrará este ano
20 mil novos casos de
câncer relacionados à
ocupação dos pacientes. A
publicação está
disponível no site do
INCA pelo
endereço www.inca.gov.br.O
levantamento, que reuniu
as últimas pesquisas
mundiais sobre câncer
relacionado ao trabalho,
revela desde as
substâncias mais comuns
associadas ao
desenvolvimento de
tumores malignos, como
o amianto (ou asbesto) -
classificadas pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) como
cancerígenas - até
produtos aparentemente
inofensivos, como
poeiras de madeira e de
couro, além de
medicamentos, como os
antineoplásicos, por
exemplo.Trabalhadores
de profissões como as de
cabeleireiro, piloto de
avião, comissário de
bordo, farmacêutico,
químico e enfermeiros
são mais propensos ao
desenvolvimento desses
tumores, justamente pela
a estas
substâncias.”Raramente o
médico pergunta ao

paciente qual a ocupação
dele. É importante que os
profissionais da saúde
questionem aos doentes
diagnosticados com
câncer qual foi a rotina
laboral que exerceram
por mais tempo em suas
vidas. Só assim será
possível identificar e
registrar os casos de
câncer relacionados ao
trabalho no Sistema
Nacional de Agravos do
Ministério da Saúde
(Sinan)”, alerta
epidemiologista Ubirani
Otero, responsável pela
área de Vigilância do
Câncer Relacionado ao
Trabalho e ao Ambiente do
INCA.CONTEXTO - No
Brasil, a Previdência
Social concedeu, em
2009, 113.801 benefícios
de auxílio-doença por
câncer (acidentário e
previdenciário), sendo
que apenas 0,66% deste
total foram registrados
com base na relação
ocupacional do
paciente.O diretor-geral
do INCA, Luiz Antonio
Santini, comenta que a
publicação traz todo o
conteúdo didático sobre
os principais agentes
cancerígenos, os tumores
malignos por eles
provocados e a
associação com algumas
ocupações específicas.
“Os trabalhadores
precisam de mais
informações sobre os
riscos no exercício de
suas funções, porque as
concentrações de
substâncias cancerígenas,
geralmente, são maiores
nos ambientes de trabalho
quando comparadas a
outros locais”, explica.
Santini informa ainda que,
de acordo com as
estimativas da
O r g a n i z a ç ã o
Internacional do Trabalho
(OIT), 440 mil pessoas
morreram no mundo em
decorrência da exposição
às substâncias perigosas.
Desse total, 70% foram
vítimas de algum tipo de
câncer.PREVENÇÃO -
 De acordo com as
diretrizes do INCA, para
reduzir o número de
tumores malignos

relacionados com
exposições ocupacionais,
a principal estratégia
consiste na eliminação ou
redução da exposição aos
agentes causadores.
Desse modo, o primeiro
passo para prevenir o
câncer deverá ser a
identificação de agentes
conhecidos por causarem
aumento do risco para a
doença. A legislação já
prevê alguns
instrumentos capazes de
auxiliar nessa
identificação, como a
ficha de informação de
produtos químicos, a
catalogação das empresas
com a atividade ou uso de
agentes cancerígenos, o
reconhecimento e a
avaliação de risco nos
ambientes de trabalho,
além do controle da
exposição aos fatores de
risco.Os principais
grupos de agentes
c a n c e r í g e n o s
relacionados ao trabalho
incluem os metais
pesados, agrotóxicos,
solventes orgânicos,
formaldeído e poeiras
(amianto e sílica). A via de
absorção (respiratória,
oral ou cutânea), a
duração e a frequência da
exposição aos agentes
nocivos influenciam a
toxidade, mas esses dois
últimos fatores não são
fundamentais para o
desencadeamento do
processo da
c a r c i n o g ê n e s e . ” A
prioridade da prevenção é
a remoção da substância
cancerígena do processo
das atividades exercidas
pelos trabalhadores.
Enquanto isso não
acontece, as
r e c o m e n d a ç õ e s
alternativas são: evitar a
exposição e gradualmente
eliminar o uso desses
agentes, restringir o
contato com
cancerígenos a
determinadas atividades,
com a adoção de níveis
mínimos de exposição,
associado ao
monitoramento ambiental
cuidadoso, além da
redução da jornada de
trabalho diário”, completa
Ubirani.

Câncer pode estar
relacionado ao ambiente

de trabalho
A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Turismo e Cultura, está
com uma programação
especial para os feriados
do mês de maio.Nesse
mês, o Museu Monteiro
Lobato terá dois
momentos importantes:
as atrações e brincadeiras
no dia 1º de Maio (Dia do
Trabalho) e oficinas
especiais nos dias 12 e 13,
correspondentes ao Dia
das Mães.A programação
conta com apresentações
teatrais, brincadeiras e
oficinas, que nos feriados
serão voltadas para os
temas especiais em
comemoração.Para mais
informações, o telefone
do Sítio é (12) 3625-
5062. Confira abaixo a
programação de maio: 1,

5 e 6 de maio de 2012 9h
às 12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
10h às 11h e 15h às 16h –
B r i n c a d e i r a s
 no Quintal 9h às 11h e
14h às 16h – Dia do
Trabalho: Atividade das
Profissões11h e 16h –
Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 12 e 13 de maio
de 2012 9h às 12h e 14h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 10h às 11h e 15h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 9h às 11h e 14h às
16h – Dia das Mães:
Cartão de Coração 11h e
16h – Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do Picapau

Amarelo19 e 20 de maio
de 2012 9h às 12h e 14h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 10h às 11h e 15h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 9h às 11h e 14h às
16h – Aprendendo com as
transformações 11h e 16h
– Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do
Picapau Amarelo 26 e 27
de maio de 2012 9h às
12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau Amarelo
10h às 11h e 15h às 16h –
Brincadeiras no Quintal
9h às 11h e 14h às 16h –
Máscara do Saci 11h e
16h – Teatro Infantil, “A
Preguiça do Jeca”, com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo

Sítio do Picapau Amarelo conta com

programação especial em maio

A serra se consagra como
terra das sapatilhas em
mais 3 dias de eventos,
neste mês
Nos dias 25, 26 e 27 de
maio, acontece
no Auditório Claudio
Santoroa 1ª edição do RV
São Paulo Festival de
Dança em Campos do
Jordão. Promovido pela
RV Promoções,
responsável pelo New
Fest Dance Campos do
Jordão, que será realizada
no mês de agosto, o
evento segue a tradição de
promover a integração
entre bailarinos
profissionais, amadores e
amantes da dança. Nos
três dias de encontro,
mais que as apresentações
competitivas e de mostra,
busca valorizar a arte da
dança, sendo uma
oportunidade para os
participantes trocarem
e x p e r i ê n c i a s ,

aprendizados, técnicas
com demais participantes
do estado de São Paulo,
como de outras
localidades do
Brasil.Entre as
modalidades que serão
apresentadas estão
Clássico, Moderno, Jazz,
Contemporâneo, Estilo
Livre, Repertório, Dança
Folclórica, Sapateado,
Street Dance, Dança do
Ventre e Dança Gospel,
Dança Inclusiva e Dança
de Salão, com presença
de bailarinos de 04 até 3ª
idade, que estarão
divididos nas categorias
Baby (4 a 6 anos), Infantil
(7 a 10), Infanto-Juvenil
(11 a 14), Juvenil (15 a
18) e Sênior (a partir de
19 anos).O Festival, em
formato de um concurso,
premia os melhores
trabalhos que são
avaliados nas categorias
musicalidade, figurino,

interpretação e técnica
por uma comissão
julgadora formada por
profissionais de renome
nacional e
internacionalmente.No I
RV São Paulo Festival de
Dança em Campos do
Jordão, tais bailarinos
ávidos mostram os seus
desempenhos, se
apresentando nas diversas
modalidades. Um
verdadeiro show de
beleza, magia e
entretenimento, pois
estes grupos com suas
famosas performances
desafiam a lei da
gravidade, enchendo os
olhos do espectador. As
inscrições podem ser
feitas através até 10 de
maio, no
sitewww.rvpromocoes.
com.br  e outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone
(11) 322-3219

Campos do Jordão
ganha mais um festival

de dança

16º Festival de Música
Junina - 2012Nos dias
08, 09 e 16 junho, no
M e r c a d o
Municipal .Inscrições
abertas de 20 de abril a 18
de maio de 2012, no

prédio do CERESTA -
Praça Dr. Oswaldo Cruz,
22 - centro. Regulamento
do 16º Festival de Música
Junina -  PREMIAÇÕES
1º Lugar - R$ 1.500,00 +
01 Bezerro + troféu2º

Lugar - R$ 800,00 + 01
Leitoa + troféu 3º Lugar
- R$ 300,00 + 01 Pato +
troféu 4º Lugar - 01
Frango + troféu 5º Lugar
- 01 Ovo + troféu  6º
Lugar - 01 Pena + troféu

São Luiz do Paraitinga :
16º Festival Junino


