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No dia 30 de maio,
Tremembé participa do
Dia do Desafio
(Challenge Day),
campanha mundial de
incentivo à prática
regular de atividades
físicas que acontece
todos os anos, na última
quarta-feira do mês de
maio, em todo o
Continente Americano.
Os tremembeenses
participarão de uma
disputa entre cidades,
com o objetivo de
estimular hábitos mais
saudáveis como a
prática de exercícios
físicos. Vence o desafio
a cidade que conseguir
mobilizar o maior
número de pessoas.O
movimento é
coordenado pelo SESC
SP e as ações nas
cidades paulistas são

promovidas pelas
Prefeituras Municipais
com o apoio de
instituições, empresas,
escolas e outras
organizações públicas e
privadas.As pessoas
interessadas se inserem
em atividades
individuais ou em
grupos, seguindo a
p r o g r a m a ç ã o
preparada pela
coordenação local ou
criam o seu próprio
programa. Cada
participação é
registrada e conta
pontos para o resultado
final da cidade. Em
Tremembé, a
participação no Dia do
Desafio será
contabilizada pela
Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes de
Tremembé, até as 19h

do dia 30. Os munícipes
devem informar a
atividade física
realizada e seu tempo
de duração pelo telefone
(12) 3672-3147.A
população poderá praticar
qualquer modalidade de
atividade física, como por
exemplo, caminhada,
ciclismo, corrida,
gincanas, aulas
de dança, natação,
h i d r o g i n á s t i c a ,
judô, ioga, alongamento,
atletismo, futebol,
basquete, tênis, vôlei,
etc.Os resultados
finais do desafio serão
divulgados no site da
Prefeitura de
 Tremembé
(www.tremembe.sp.gov.br)
e em veículos de
comunicação locais.
Coordenadoria de
Comunicação

Tremembé participa do
Dia do Desafio 2012

Foi inaugurado em
Tremembé no dia 17 de
maio, o Ateliê Kleber
Marcellino. O espaço
dedicado à promoção e ao
ensino da pintura em tela
promete impulsionar o
incentivo à arte no
município. Cerca de 30
pessoas entre artistas da
região, amigos e
familiares do idealizador
do Ateliê, Kleber
Marcellino Barbosa,
marcaram presença no
e v e n t o . T a m b é m
estiveram presentes na
i n a u g u r a ç ã o
personalidades do mundo
artístico na região do
Vale do Paraíba, como o
escultor Fernando Ito, o
artista plástico Henrique
Justen e os membros do
grupo de pesquisa em
artes visuais Arte Raíz,
Josué Amadeu e Daniel
Alves.Kléber Marcellino
Barbosa desenha desde
criança. Hoje, aos 28
anos, o menino que
“rabiscava” papéis em
branco tornou-se um
artista. Suas obras
percorrem o Brasil e já
foram conhecidas no
exterior, em uma
exposição realizada em
Londres, na Inglaterra.
Alguns de seus quadros
agora fazem parte do
acervo de obras artísticas
do Palácio de
Buckingham, a residência
oficial da monarquia
inglesa. Com seu ateliê,
Kleber pretende trazer
arte para Tremembé,
dando aulas de pintura em

tela, fazendo exposições
de suas obras e de
trabalhos de seus alunos e
organizando workshops
sobre diferentes técnicas
de pintura.Desde 2007, o
artista também dá aulas no
Horto Municipal de
Tremembé, gratuitamente,
pela Prefeitura da cidade.
O grupo de alunas aprende
técnicas de pintura
acrílica, pintura a óleo e
também faz um estudo das
cores. Com o
reconhecimento no
exterior e aulas ao ar livre,
em um espaço público, o
trabalho de Kleber passou
a ser conhecido no
município e valorizado
por artistas do Vale.Para o
pintor, o ateliê representa
a realização de um sonho.
“Sempre tive um espaço
em casa. Teve uma época
em que eu trabalhava no
rancho. Depois peguei a
sala. Mas sempre senti
essa vontade de ter um
ateliê meu”, conta. “O
grupo Arte Raíz tem um
ateliê em Taubaté, mas é
um ateliê de produção e
não de aulas. Desde
janeiro comecei a
procurar um lugar. No dia
em que pensei em desistir
achei esse lugar. E esse
sonho virou realidade”,
completa o pintor. Ele
afirma também, que já tem
planos para o futuro do
local. “Quero ver o ateliê
se transformar em um
espaço cultural, com
muitas oficinas, projetos
de música e exposições”,
revela Kleber.O escultor

Fernando Ito, ressalta que
a iniciativa de Kleber é
importante para a cidade
pois motiva o interesse da
população pela arte. “Esse
espaço chama a atenção
de pessoas de todas as
idades. É um lugar para
elas se reunirem e
aprender arte.
Infelizmente, temos uma
carência muito grande
desses espaços em todos
os lugares, não só no
Brasil. E quando vem uma
pessoa com essa ideia é
muito bom”, diz o
escultor.Para o professor
de artes gráficas e
membro do grupo Arte
Raíz, Daniel Alves, a
inauguração representa a
oportunidade do início de
um circuito artístico no
município. “Kleber é o
primeiro do nosso grupo
a abrir um ateliê. Na
minha opinião, agora
começa a surgir um
roteiro artístico em
Tremembé. Com certeza,
outros artistas trabalharão
para realizar essa mesma
iniciativa. E  cidade ganha
muito com isso”,
comenta.O Ateliê Kleber
Marcellino está
localizado à Rua
Monsenhor Amador
Bueno, 346, Centro, com
horário de funcionamento
das 9h às 18h, (quarta e
quinta-feira) e das 9h às
13h (sexta-feira e
sábado). Outras
informações também
podem ser obtidas pelo
endereçoeletrônicowww.a
telieklebermarcellino.blogspot.com.br.

Ateliê é inaugurado na
cidade de Tremembé

Preocupada com a segurança
dos frequentadores do
aeroclube, a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Serviços Municipais (DSM),
realizou diversas melhorias
no local.O espaço recebeu

obras de manutenção, toda a
pista de pouso e decolagem
foi nivelada e
as laterais foram
roçadas. Este
trabalho garantirá aos
 pilotos condições
melhores para desenvolver

suas atividades.O aeroclube
está localizado dentro do
Parque da Juventude, local
que recebe eventos de
aventura. A Prefeitura
também está realizando
melhorias neste espaço de
lazer.

Aeroclube de Pinda
recebe melhorias

Distrito: Foi incorporado,
no distrito de São Bento do
Sapucaí, pela lei No  2, de 23
março de 1861, e
desmembrado pelo decreto
N0  6.867, de 14 de
dezembro de 1934. E
novamente incorporado em
Campos do Jordão, pelo

Decreto No  6,867, de 14 de
dezembro de 1944. Criado:
Pela lei N0  5.121, de 31 de
dezembro de 1.958. Limites:
Campos do Jordão,
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Monteiro Lobato, e Est. de
Minas Gerais.
Efemérides: 13 de junho,

dia do santo padroeiro da
cidade. Área: 97
km2.Altitude: 1.100 m.
Atividades Econômicas:
Culturas agrícolas e
relacionadas ao turismo.
Rodovias: SP 50,  SP 60,
SP 46. Distância: 149,900
km da capital.

Parabéns
Santo Antônio do Pinhal
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Prof° Sueli Araújo
focomunicação Tremendão
Auto Personalize Padaria

Pão Vale Trêsse Kids Auto
Posto Center Vitória Bateria
e Extintores Tremembé  Dr ª

Ana Lucia Ribeiro S.Cruz
Restaurante Gamela Ricci
Modas Masculinas Matec

Tecnologia e Usinagem
Marcelo Banca
Yamasaki Hot Frutti Nadia

Perfumaria  Lanchonete
Bell Afonso Cabeleireiro

Unissex Sunset Presentes
Auto Escola Santana

Orquídeas flores e
Decorações Scherazad de
Souza Flecha Contabilidade
M&M Embalagens e Doces

Opus Publicidade e
Propaganda  Santana Bike e

Ponto Certo Copiadora
Cristina Antonio de Carvalho

Borelli Seguros Marcellu’s
Calçados Bem-Hur

Ouriversaria e Relojoaria
Nicole Cabelereira e

Depiladora Positive Tatoo
Arte e Banda Local  Dona
Regina Helena Chiaradia
Festal Atacado e Varejo

Casa de Ração “O Pequeno
Fazendeiro ‘’ Tonhão Tintas
Tremembé V.C Eletrônica
Caldo de Cana ‘’Parada

Obrigatória ‘’Hot - Car
Centro Automotivo Dona

Tina Espetos Auto Mecânica
Bom Jesus Arielle Leal

Festas, Buffet e Decorações
Comercial Trabiju Saninho

Lanches Hata e Hata Flores
Naturais e Artificiais Neusa

Amaral Modas Dona
Ângela Salão Niria Tineu
Suzana Lanches e Pastéis
Ligue Pizza Mil Madeireira

Inhapim Bar do Danilo Casa
de Ração Avenida

Distribuirdoras de Bebidas
Avenida O butico Tremembé

Imóveis Kará Bar
Escondidinho Lanches Vale
Reciclar Botequim Maricota
Studio Dinorá Tibone Carnes

e Rotserrie J Boni
Psicoterapeuta Corporal

Cantina e Hospedaria  São
Pedro  Pizzarela

Bruno Lanches Equipe
Althus  Chanell Salão de

Beleza    Modas e Modas
Coma Bem Lanches Stillos

Enxovais   O Butiquinho
Flores & Flores Pizzaria

Migoto Hamburgão Lanches
Festall  Spaço Maria Dulce

Marcelos Lanches

Pedrão do Erê
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43ª edição terá 60
concertos em Campos do
Jordão e Sala São
PauloSob o comando da
Fundação Osesp, o 43º
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão – Dr. Luís Arrobas
Martins, que acontece de
30 de junho a 29 de julho,
apresenta a sua
programação de 60
concertos. O tradicional
evento do inverno paulista
começa no dia 30/06,
com apresentação da
Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo
(Osesp) que traz ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro a Missa Solene,
Beethoven sob regência
de Thomaz
Dausgaard.Passarão pelo
palco do Festival de
Inverno nomes como os
violoncelistas Antonio
Meneses e Johannes
Moser, os pianistas
Nelson Freire, Ewa
Kupiec, Nelson Goerner,
José Feghiah, o flaustista
Jacques Zoon e o
trompetista Ole Edward
Antonsen, que além da
apresentação estarão
presente na programação
pedagógica ministrando
aulas e masterclasses aos

bolsistas.Outras atrações
também confirmadas para
essa edição estão a
pianista Sarah Chang com
a Filarmônica Jovem da
Colômbia, o Quarteto
Vogler (Alemanha) e
entre as brasileiras, as
orquestras Sinfônica
Municipal de São Paulo,
a Experimental de
Repertório, a Sinfônica
Brasileira, a Filarmônica
de Minas Gerais e a
Petrobrás Sinfônica que
apresentará a nova ópera
de João Guilherme Riper,
Piedade.Durante a
programação, a plateia
também irá se deslumbrar
com a Orquestra de
bolsistas, que fará três
apresentações sob as
batutas de
 Sir Richard Armstrong
(1ª semana), Giancarlo
Guerrero (2ª semana) e a
maestrina Marin Alsop
fecha a agenda com
concerto que traz no
programa peças de
Mozart, Camargo
Guarnieri e Bartok.A
programação pedagógica
terá como base
orquestral, tendo um total
de 115 bolsistas além de
parcerias com
i n s t i t u i ç õ e s

internacionais que trarão
professores e alunos do
Conservatório de
Amsterdã, Conservatório
Real de Haia, Peabody
Institute e a Royal
Academy of Music, de
Londres.O diretor
artístico do Festival,
Arthur Nestrovski
menciona que a
programação trabalha
com 3 eixos, sendo o
primeiro a orquestra de
bolsistas, o segundo os
músicos residentes e o
terceiro os artistas
convidados, com
destaques para as
formações sinfônicas e
de câmara brasileiras.O
43º Festival Internacional
de Inverno de
Campos do Jordão – Luís
Arrobas Martins
tem um orçamento de 6
m i l h õ e s ,
sendo 2,5 milhões vindo
dos cofres públicos e os
demais vindos de
patrocínios de iniciativas
privadas, com
apresentações em
Campos do Jordão
noAuditório Cláudio
Santoro, igrejas
espalhadas pela cidade e
Capela de São Pedro
(Palácio Boa Vista).

Festival de Inverno
divulga as suas atrações
em Campos do Jordão A Subseção do DIEESE

dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região
elaborou um estudo que
aponta um saldo positivo
na geração de empregos
no setor metalúrgico no
1º trimestre de 2012.De
acordo com o DIEESE o
setor apresentou um
saldo positivo de 640
postos de trabalho, um
resultado maior que o das
movimentações da
Indústria de
transformação e do
mercado de trabalho de
Taubaté e Região.Esse
saldo foi 177% superior
que o observado para o
primeiro trimestre de
2011, principalmente
devido ao elevado
crescimento das
contratações em janeiro,
que passaram de 148
admissões em 2011 para
310 em 2012, e pela
queda acentuada no
número de eliminação
dos postos de trabalho,
com destaque para o mês
de março que registrou
uma redução de 82,7%
nos desligamentos,
passando de 127 em 2011
para 22 em 2012.O saldo
positivo encontrado nas
indústrias da base do
sindicato foi resultado
tanto pelo aumento no
número de contratações
quanto pela redução do
número de pessoas
desligadas.Em 2012,
todos os meses
registraram crescimento,
com destaque para o mês
de março com melhor
desempenho: 279
contratações e 22
demissões, com melhor
saldo no período de 257
novos postos.Já em 2011,
apesar do trimestre obter
desempenho positivo, o

resultado foi
c o n s i d e r a v e l m e n t e
inferior ao trimestre de
2012.O DIEESE destaca
ainda a redução no
número de desligamentos
ocorridos. Fevereiro de
2012 registrou uma
quantidade de 90
trabalhadores demitidos,
número 30,8% menor
que o observado em 2011
(130 desligamentos). Já
em março, houve a maior
redução nos
desligamentos da Tabela
1, com uma variação de
82,7%, ou 105
desligamentos a menos,
registrando em 2012
apenas 22
demissões.Com relação
às empresas que
compõem a base do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região, a Ford foi a
empresa que mais
contratou. Seu saldo foi
de 391 postos de
trabalho, correspondente
a 61,1% do saldo dos
metalúrgicos de Taubaté
e Região, resultado esse
formado basicamente
pelos saldos de janeiro e
fevereiro de 2012, que
tiveram um acréscimo de
372 funcionários ao seu
quadro no total.A Autoliv
manteve o bom
desempenho observado
no primeiro trimestre do
ano passado, que foi de
52 postos de trabalho,
registrando nos
primeiros meses de 2012
um saldo positivo de 86
empregos.Para o
DIEESE, o resultado foi
bastante expressivo nas
indústrias da base do
Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté
e Região, gerando mais
empregos que toda a

região do sindicato em
outros setores.Para o
presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região, Isaac
do Carmo, o saldo
positivo na geração de
empregos na categoria
reflete a política adotada
pela entidade que enfatiza
a desenvolvimento
econômico e social da
região.”Ao longo dos
últimos anos o Sindicato
tem se destacado na
garantia dos direitos dos
t r a b a l h a d o r e s
metalúrgicos, e essa luta,
porém, não se resume ao
chão de fábrica, ela tem
que avançar para a nossa
sociedade com a inserção
do Sindicato atuando
junto às empresas pela
busca de investimentos
que resultem na geração
de empregos e a melhoria
da qualidade de vida de
nossa população”, disse
Isaac do Carmo.Isaac
destaca ainda que esse
panorama positivo no
saldo de empregos
poderá ser ampliado nos
próximos períodos com
os investimentos que
serão realizados pela
Volkswagen em Taubaté,
resultado de extensa
negociação feita pelo
Sindicato no início deste
ano.”Em breve a
Volkswagen terá seu
maior parque industrial
da América Latina em
Taubaté e isso sem dúvida
fará de Taubaté um
expressivo polo
industrial no Brasil,
graças a ampliação das
empresas dos setores de
autopeças e a
consequente geração de
emprego e renda em
nossa cidade”, completa
Isaac.

DIEESE aponta saldo positivo
de empregos no setor

metalúrgico em Taubaté

Grupo de empresários e
profissionais, que cobra
maior planejamento do
governo municipal,
elogia propostas do
Presidente do PSDB de
TaubatéO presidente do
diretório municipal do
PSDB, Bernardo Ortiz
Jr, esteve reunido com o
grupo ‘Viva Taubaté’ para
apresentar ideias que
possam ampliar o
desenvolvimento e a
capacidade competitiva
de Taubaté. Realizado
nesta segunda-feira (7),
o evento reuniu
empresários e
profissionais liberais da
cidade.O pré-candidato
também comentou as
diversas sugestões dos
empresários e
profissionais liberais
para as áreas de
planejamento urbano,
saúde, educação e
esporte. A reunião teve
como base os dados de

estudos e análises
realizados pelo próprio
grupo Viva Taubaté. Os
p a r t i c i p a n t e s
enfatizaram o quanto é
importante o
planejamento em todas
as áreas
a p r e s e n t a d a s . P a r a
Bernardo Ortiz Jr, a
atuação dos
profissionais do ‘Viva
Taubaté’ contribui para o
debate de ideias e
apresenta novas
possibilidades para o
desenvolvimento da
cidade. Para
 a área da saúde, por
exemplo, o pré-
candidato considera
fundamental a
atenção especial para a
saúde preventiva, além
disso, defende a
necessidade de
consertar falhas no
atendimento na rede
pública de saúde como,
por exemplo, a

contratação de mais
especialistas e de
clínicas particulares que
possam suprir a demanda
de atendimento na
rede.Além dos itens
sobre saúde, Bernardo
Ortiz Jr apresentou
também suas ideias
relacionadas às áreas da
educação, segurança
pública, esporte e
combate ao tráfico de
drogas.Viva Taubaté O
grupo Viva Taubaté é
formado por
empresários e
profissionais liberais da
cidade que se reúnem,
semanalmente, para
analisar e discutir
soluções urbanas. Estas
ideias sempre têm como
base os estudos
realizados pelos
profissionais – dentistas,
médicos, engenheiros,
a d m i n i s t r a d o r e s ,
advogados – do próprio
grupo.

Viva Taubaté convida Ortiz Jr para

debater futuro da cidade

Em nove dias, Campos do
Jordão se transformou na
capital do cinema de
comédia com a realização
do seu primeiro festival
de cinema. Nesse
período mais de 14 mil
pessoas passaram pelas
duas salas que exibiram
55 filmes divididos entre
mostra competitiva,
seleção de filmes
infantis, homenagens a
Mazzaropi e a Marilyn
Monroe. O público foi
participativo e elegeu
Onde está a Felicidade, de
Carlos Alberto Riccelli
como o melhor longa-
metragem do festival. A
fita recebeu prêmio no
valor de R$ 30 mil.
Também pelo voto
popular, o curta Amigos
Bizarros do Ricardinho,
de Augusto Canani foi
reconhecido como o
melhor de sua categoria e
levou R$ 5 mil.Em nove
dias, Campos do Jordão
se transformou na capital
do cinema de comédia
com a realização do seu
primeiro festival de
cinema. Nesse período
mais de 14 mil pessoas
passaram pelas duas salas

que exibiram 55 filmes
divididos entre mostra
competitiva, seleção de
filmes infantis,
homenagens a Mazzaropi
e a Marilyn Monroe. O
público foi participativo
e elegeu Onde está a
Felicidade, de Carlos
Alberto Riccelli como o
melhor longa-metragem
do festival. A fita recebeu
prêmio no valor de R$ 30
mil. Também pelo voto
popular, o curta Amigos
Bizarros do Ricardinho,
de Augusto Canani foi
reconhecido como o
melhor de sua categoria
e levou R$ 5 mil.Outro
convidado para o júri, o
diretor gaúcho Henrique
de Freitas Lima elogiou
a iniciativa de focar o
festival na comédia.
 Para ele, o
gênero é muito bem
aceito pelo público
brasileiro e nunca havia
se pensado em um evento
destinado a ele. “Ter
optado pela comédia foi
um achado. Os
brasileiros têm grande
simpatia pelo gênero.
Prova disso são os
grandes sucessos de

bilheteria que filmes de
comédia têm tido nos
cinemas do país”,
observa. Reforçando essa
ideia, a cineasta Tata
Amaral - que também
integrou o corpo de
jurados – falou da
importância da iniciativa
de se criar um festival do
gênero : “O Brasil sempre
foi tão bom de comédia
e, em especial, os curtas-
metragens se prestam
muito a isso”. Outro
membro do júri, o
cineasta Paulo
Sacramento disse que o
festival quebra um
paradigma antigo do
cinema. “Sempre teve
esse preconceito de que
filme de comédia não é
filme para festivais e aqui
estamos vendo que
precisamos acabar com
esse ranço”,
argumenta.Em 2013 o
sucesso do evento deverá
se repetir. O II Festival
Internacional de Cinema
de Campos do Jordão
está confirmado e deve
acontecer nos primeiros
dias de maio, antecipando
a temporada de inverno
da cidade.

I Festival Internacional
de Cinema de Campos

do Jordão anuncia
vencedores

26/27/28 de Maio de 2012
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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.

Miscelânea
Dados divulgados no dia
9, pelo Ministério da
Saúde indicam que 5,6%
dos brasileiros são
diabéticos. De acordo
com a pesquisa Vigilância
de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel
2011), o percentual da
doença subiu
principalmente entre os
homens, passando de
4,4% em 2006 para 5,2%
no ano passado.O
levantamento foi feito em
26 capitais e no Distrito
Federal e mostra que o
diabetes é mais comum
em pessoas que estudam
menos – 3,7% dos
brasileiros que têm mais
de 12 anos de estudo
declaram ser diabéticos,
enquanto 7,5% dos que
têm até oito anos de
escolaridade dizem ter a
doença.O diagnóstico da
doença também aumenta
conforme a idade da
população, já que o
diabetes chega a atingir
21,6% dos idosos
(maiores de 65 anos) e
apenas 0,6% das pessoas
na faixa etária de 18 a 24
anos.A cidade de
Fortaleza (CE) aparece
como a capital com o
maior percentual de
diabéticos, com 7,3%,
seguida por Vitória (ES),

com 7,1%, e Porto
Alegre (RS), com 6,3%.
As capitais com os
menores índices são
Palmas (TO), com 2,7%,
Goiânia (GO), com 4,1%,
e Manaus (AM), com
4,2%.A diretora do
Departamento de Análise
de Situação de Saúde,
Deborah Malta, lembrou
que o diabetes está
fortemente associado ao
excesso de peso. Dados
do Vigitel mostram que,
no período de 2006 a
2011, houve um
crescimento de 28% na
prevalência da obesidade
no Brasil. Apenas entre
os homens, o percentual
de excesso de peso
passou de 47,2% para
52,6%.A pesquisa aponta
ainda que 22,7% da
população adulta
brasileira são
hipertensos. O
diagnóstico é mais
comum entre mulheres
(25,4%) do que entre
homens (19,5%) e
também preocupa entre
os idosos (59,7%).”O
Brasil é um país que
envelhece e envelhece de
forma muito rápida”,
disse Deborah. A
população tende a viver
cada vez mais, a ter maior
expectativa de vida e um
risco maior de doenças
crônicas”, completou.O

ministério informou que
o número de internações
por diabetes no Sistema
Único de Saúde (SUS)
aumentou 10% entre
2008 e 2011, passando
de 131.734 para
145.869. Entretanto,
houve queda na
comparação com 2010,
quando as internações
totalizaram 148.452.Em
2009, foram notificadas
52.104 mortes pela
doença em todo o país.
No ano seguinte, os
óbitos aumentaram para
54.542. “O grande
problema das doenças
crônicas é que elas
agregam sofrimento,
incapacidades e custos
cada vez maiores para o
sistema público”,
acrescentou Deborah.O
ministro da Saúde,
Alexandre Padilha,
lembrou que a oferta
gratuita de medicamentos
para combater o diabetes,
iniciada no ano passado,
ampliou em mais de 1
milhão o número de
pessoas que utilizam o
remédio.”Pela primeira
vez, o Brasil começa a
reverter uma tendência
de internações pelo
diabetes”, disse. “Os
dados do Vigitel só
reafirmam as decisões
do ministério em 2011”,
concluiu.

Mais de 5% dos brasileiros são diabéticos

26/27/28 de Maio de 2012

Culinária

Baião de dois

Ingredientes:
1.1/2 xícaras de chá de feijão de corda, 800 gramas de carne seca dessalgada em cubos, 4
xícaras de chá de água, 1 colher de sopa de óleo, 1 cebola grande picada, 2 dentes de alho
picados,
2 xícaras de chá de arroz cru e lavado, sal e pimenta do reino a gosto, 1 xícara de chá de queijo
coalho em cubos, 1/3 de xícara de chá de cheiro verde picado e 2 colheres de sopa de coentro
picado.

Modo de preparar:
Deixe o feijão de molho em água. Em fogo médio, coloque o feijão para cozinhar na panela de
pressão com 3 xícaras de chá de água por 10 minutos depois de iniciada a pressão. Espere a
pressão sair naturalmente, abra a panela e coloque os cubos de carne e o restante da água.
Volte ao fogo por 10 minutos depois de iniciada a pressão. Espere esfriar e abra. Escorra
reservando a água do cozimento. Esquente o óleo e refogue a cebola e o alho até ficar
transparente. Junte o arroz, a carne, o feijão e misture. Tempere com sal e pimenta a gosto.
Coloque a água do cozimento até cobrir. Volte ao fogo por 8 minutos depois de iniciada a
pressão. Deixe esfriar e abra novamente. Junte o queijo e deixe o fogo ligado, sem pressão, por
5 minutos ou até secar toda a água e o queijo ficar ligeiramente derretido. Misture o cheiro
verde e o coentro e transfira para uma vasilha. Sirva em seguida.

Curiosidades

Cortar cebola não é nada agradável. Em alguns casos, a irritação dos olhos é tão intensa que
fica insuportável continuar. Isso acontece porque, quando cortamos a cebola, rompemos suas
células, o que faz com que determinados sulfuretos e enzimas se combinem, originando o ácido
sulfônico. Este ácido é o responsável pelo nosso “choro”, porque ele evapora e entra em contato
com nossos olhos, os quais reagem produzindo lágrimas, na tentativa de limpar com a
irritação.

Por que as baratas morrem de costas? Você já viu uma barata morta na posição normal? Talvez
não. Sempre que vemos um desses insetos mortos, ele está virado de costas, com as patas para
cima. Uma das explicações para este fato é simples: as baratas andam por paredes e
superfícies verticais e, quando entram em contato com o veneno, caem de costas e permanecem
nessa posição até morrerem. Sim, mas, se elas estiverem no chão? Aí entra a outra explicação:
como os órgãos respiratórios dos insetos se encontram nas suas costas, quando a barata
entra em contato com o veneno, o inseto se vira de costas justamente para poder respirar
melhor e sobreviver ao efeito da substância venenosa.

Humor

Um brasileiro entra na delegacia em plena Caxias do Sul e dirige-se ao delegado:
- Vim entregar-me. Cometi um crime e desde então não consigo viver em paz.
- Meu senhor, as leis aqui são muito severas e são cumpridas e se o senhor é mesmo culpado
não haverá apelação, nem dor de consciência que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as ruas e as
estradas a todo momento?
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o senhor seria outro
qualquer.
- Mas não tive nem a hombridade de avisar a família daquele homem, sou um crápula!
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, passeata,
repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, acho o senhor um pacifista, merece uma
estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, é um benfeitor, outro qualquer o
abandonaria ali mesmo para ser comido por urubus e outros animais, provavelmente até
hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava, ele gritava: Estoy vivo, estoy vivo!
- Tudo mentira, esses argentinos mentem muito!

Mensagens

Para que você se sinta melhor, pense positivo: Coordene seus pensamentos, tendo em mente
aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras e expressões destrutivas, tais como:
não posso, sou apenas, por enquanto, vou tentar, não passo de, etc. Interrompa pensamentos,
boicotando as mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom que
existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia de maneira diferente.
Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em você. Lembre-se somente de coisas boas.
Faça disso um lema de vida, um retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu,
mas também do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento, a escolha é sua.

A jabuticabeira

Um jovem se aproxima de um senhor idoso e perguntou:
- Que planta é essa que o senhor está cuidando?
- É uma jabuticabeira. Respondeu o velho.
- E ela demora quanto tempo para dar frutas?
- Ah! Pelo menos uns quinze anos. Informou o velho.
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? Indagou, irônico, o rapaz.
- Não, não creio que viva isso, pois já estou no fim da minha jornada. Disse o velho.
- Então, que vantagem você leva com isso, meu velho?
E o velhinho, respondeu, calmamente:
- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos pensassem
assim como você.
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Nos meses de maio a
agosto, os termômetros
registram o frio que tanto
aquece as montanhas no
inverno, em Campos do
Jordão com os ventos
gelados é um convite para
saborear a gastronomia
local.A Cozinha da
Montanha, através dos
restaurantes associados,
promove a VI Temporada
Gastronômica de Inverno,
que neste ano traz como
tema a Especialidade.Em
20 receitas inéditas e
inovadoras, preparadas
pelos chefs, buscam
ressaltar as culinárias
presentes em Campos do
Jordão, ressaltando seus
temperos, sabores, toques

e segredos. Entre os
destaques dessa edição
estão o Torrone du Noel
(Café du Noel), Lachs
Paprika (Baden Baden),
Bacalhau grelhado com
arroz de pinhão (La Gália)
e Truta marinada com
ervas aromáticas
(EcoParque Pesca na
Montanha).Os visitantes
poderão fazer um passeio
pelos sabores de Campos
do Jordão em meio a
carnes, queijos, peixes,
pães, doces, massas,
aromas  e segredos que
fazem a gastronomia um
verdadeiro convite a ser
saboreado em todas as
estações do ano.Além de
saborear um delicioso

prato dessa, os clientes
que harmonizarem o prato
com cerveja Baden Baden
e pagar com cartão
patrocinador, ganha um
brinde gourmet : Azeite
Cardeal.A Temporada
Gastronômica é uma
realização da Cozinha da
Montanha que vem
promovendo a culinária
local através deste festival
de sabores, valorizando os
ingredientes de Campos
do Jordão e região, como
a cerveja artesanal
(Verão), pinhão (Outono),
truta (Primavera), frutas
vermelhas e castanhas
portuguesas da
Mantiqueira (Final do
Ano).

Temporada
Gastronômica já está no

clima de inverno Programação Dia 18/
maio – Início da Novena
– (Sexta-feira) 18h45 –
Procissão das Bandeiras,
saída do Império (Rua
Barão  do Paraitinga,
nº.12)
19h00 – Benção das
Novas Bandeiras do
Divino e Novena*, na
Praça
21h30 – Associação
Banda Musical de
Quiririm, na Praça
“Projeto Educacional
através da Música de
Quiririm” 23h00 – Lucas
Souza, no Coreto 23h00
– Seresta pelas ruas do
centro histórico da
cidade, com o Grupo de
Seresteiros Luizense  e
convidados Dia 19/maio
– (Sábado do Encontro
das Bandeiras) 06h00 –
“Ladainha das Rogações”,
saída da Capela das
Mercês, seguida de 
Missa* 16h00 –
Encontro das Bandeiras,
ao lado do Campo de
Futebol:saídas da casa do
Sr. Antonio Sales
(Chácara Rodrigues Sales,
Bairro Rio Acima) e do
Coreto da
Praça.Apresentação do
grupo de Dança de Fitas
de São Luiz do Paraitinga,
em frente ao Império
19h00 – Novena* 19h15
– Show com as duplas
“Pratas da Casa”, de São
Luiz, no Mercado
Municipal
19h30 – Distribuição
gratuita do afogado, no
Mercado Municipal
20h30 – Moçambique e
Congada, em frente ao
Império 22h30 – Show
com o cantor e violeiro
Miltinho Edilberto, no
Coreto 01h00 – Show
com a dupla Loro e Lucas,
no Coreto Dia 20/maio
(Domingo) 08h00 –
Missa* 10h00 – Missa*
19h00 – Novena* 21h00
– Show com a dupla
Douglas e Vinicius, no
Coreto
Dia 21 de maio
(Segunda-feira) 19h00 –
Novena* 21h30 –
Gustavo Salinas e Cia \
Paulo Baroni e convidado
, na Tenda da Barraca da
Festa Dia 22 de maio
(Terça-feira) 19h00 –
Novena* 21h30 – Patrícia
e Cia \ Leandro Barbosa e
convidado, na Tenda da
Barraca da Festa Dia 23/
maio – (Quarta-feira)
19h00 – Novena* 21h30
– Retreta com a
Corporação Musical São

Luiz deTolosa, no Coreto
23h00 – Gustavo e
Michele, na Tenda Dia 24/
maio – (Quinta-feira)
19h00 -  Novena* 21h30
– Show com Wilson Cruz
e Cristiano, no Coreto
Dia 25/maio – (Sexta-
feira) 12h00 – Almoço
oferecido pelos festeiros
para os idosos residentes
da Vila de São Vicente de
Paula 19h00 – Novena*
21h30 – Dança de São
Gonçalo, na Capela das
Mercês 22h00 – Show
com Juliana Andrade e
Jucimara, no Coreto
22h15 -  Jongo do
Tamandaré, no Largo das
Mercês 23h45 – Show 
com a Banda Bicho de Pé,
no Coreto Dia 26/maio –
(Sábado) 10h30 – Missa*
em homenagem aos
festeiros e foliões do
Divino (in memorian) de
nossa cidade 11h30-
Show com as duplas
luizenses “Pratas da
Casa”, no Mercado
Municipal 12h00 –
Distribuição gratuita do
AFOGADO, no Mercado
Municipal 14h00 –
Brincadeiras Infantis na
Praça Dr. Oswaldo Cruz e
saída dos bonecões, João
Paulino e Maria Angu
15h30 – Cavalhada de São
Pedro, do Distrito de
Catuçaba, na Praça 8 de
maio 16h00 – Show com
a Banda Namoradeira, no
Coreto 17h00 – Roda de
Capoeira, na Rua do
Império
17h30 – Marco Aurélio e
Mayara, na Tenda 19h00 –
Novena* 20h00 –
Apresentação da FAMIG
– Fanfarra Monsenhor
Ignácio Gióia, na Praça
Dr. Oswaldo Cruz 21h30
– Grupos de
Congadas e Dança de
Fitas, na Rua
do Império
22h00 – Danças do Sabão
e Caranguejo, no coreto
22h30 – Queimas de
Fogos
23h30 – Show com a
dupla Indio Cachoeira e
Cuitelinho, no Coreto
01h00 – Show com o
grupo Trem da Viração, no
Coreto Dia 27/maio –
(Domingo de
Pentecostes) 05h30 –
Alvorada Congada do Alto
do Cristo e Maracatu
Baque do Vale, pelas ruas
da cidade 06h00 –
Alvorada Corporação
Musical São Luiz de
Tolosa, pelas ruas da
cidade 06h30 –

Distribuição gratuita de
Café com Paçoca, no
Mercado Municipal
08h00 – Missa* 09h00 –
Moçambique, Congada,
Cavalo Marinho e Dança
de Fitas, na Rua do
Império e centro
histórico 09h40 –
Procissão com os Reis
Congos, saindo do
Império do Divino10h00
– Missa* 12h00 –
Procissão do Mastro,
saindo da Praça Dr.
Oswaldo Cruz 13h30 –
Pau de Sebo e saída dos
bonecões João Paulino e
Maria Angu, na Praça
14h00 – Show com Os
Favoritos da Catira, no
Coreto 16h00 –
Procissão solene em
honra ao Divino Espírito
Santo, seguida de Missa*
20h00 – Show de
Encerramento com o
Grupo de violas e violões
Itaboaté, na Tenda da
Barraca da festa Tema da
Novena: “A paz esteja
convosco”. Dito isto,
mostrou-lhes as mãos e
o lado e continuou:
“Recebeis o Espírito
Santo”. Dia 18/maio
(sexta-feira) 19h00 –
Celebrante: Pe. Edson
Carlos Alves Rodrigues
Dia 19/maio (sábado)
18h00 – Celebrante:
Dom Carmo João Rhoden
Dia 20/maio (domingo)
08h00 – Celebrante: Pe.
Tequinho 10h00 –
Celebrante: Pe. José
Carlos de Morais 19h00
– Celebrante: Pe. Kleber
Rodrigues da Silva Dia
21/maio (segunda-
feira) 19h00 –
Celebrante: Côn.
Amâncio Calderaro
Júnior Dia 22/maio
(terça-feira) 19h00 –
Celebrante: Mons. José
Eugênio de Faria Santos
Dia 23/maio (quarta-
feira) 19h00 –
Celebrante: Pe. Leandro
dos Santos Dia 24/maio
(quinta-feira) 19h00 –
Celebrante: Pe.
 Leandro Alves Dia 25/
maio (sexta-feira)
19h00 – Celebrante: Pe.
Ederson Carlos Alves
Rodrigues Dia 26/maio
(sábado) 19h00 –
Celebrante: Pe. Marcelo
Sílvio Emídio Dia 27/
maio (domingo) 08h00
– Celebrante: Pe.
Tequinho 10h00 – Mons.
Irineu Batista da Silva
Após a Procissão, Missa*
– Celebrante: Pe.
Tequinho

São Luiz do Paraitinga :
Festa do Divino 2012

26/27/28 de Maio de 2012
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O Projeto Fazendo Arte, da
Secretaria de Educação de
Tremembé, está com vagas
abertas para cursos de
violino, viola, violoncelo,
contrabaixo acústico,
guitarra, violão, bateria,
percussão, canto e artes
visuais.Há quase nove anos
investindo no
desenvolvimento artístico e
cultural de crianças e
adolescentes da cidade, a
iniciativa, por meio do ensino
gratuito das artes, tem por
objetivo o desenvolvimento

do potencial artístico e a
integração do participante
com as demais áreas do
c o n h e c i m e n t o .
O aluno que optar por um
curso que
 lecione algum instrumento,
de acordo com seu
desempenho, poderá
ingressar em grupos musicais
atuantes no município, como
a Orquestra Jovem
Municipal de Tremembé ou
também em Bandas de Rock,
Cameratas de Violões e
Percussão. Aqueles que

escolherem o Canto poderão
fazer parte do Coral Fazendo
Arte.As vagas atenderão,
prioritariamente, alunos de 7
a 17 anos da Rede Municipal
de Ensino da cidade.Os
cursos são gratuitos e não é
necessário possuir
instrumento musical para
participar das aulas.Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
8121-4833 ou na sede do
Projeto Fazendo Arte, que
fica à Rua Monteiro Lobato,
50, Centro, Tremembé.

Em Tremembé Fazendo Arte
está com vagas abertas

Há muito tempo o cigarro
deixou de ser um símbolo de
status, glamour e
independência. Considerado
uma verdadeira epidemia
pela classe médica, o
tabagismo já deixou uma
marca nefasta: segundo o
Atlas do Tabaco*, em 2011,
o cigarro causou a morte de
6 milhões de pessoas em
todo o mundo, sendo que,
80% desses óbitos
aconteceram em países que
possuem uma grande
população de baixa renda.
Esses números englobam
fumantes e não fumantes,
uma vez que o fumo passivo
é tão perigoso quando o
ativo. Dados mostram que,
em 2011, 600 mil não
fumantes morreram em
decorrência da exposição
involuntária ao fumo.O
tabagismo é a principal causa
de morte evitável em todo o
mundo. Para se ter uma ideia,
se a tendência mostrada pelo

Atlas do Tabaco continuar,
cerca de 1 bilhão de pessoas
morrerão neste século por
causa do consumo do tabaco
e da exposição a ele. É o
equivalente a uma pessoa a
cada 6 segundos.Para
discutir o tabagismo e suas
consequências, novidades
nas ações de
 combate à epidemia e as
atualidades no
tratamento da doença, a
Pfizer está promovendo um
programa de educação
c o n t i n u a d a
para médicos e profissionais
da área da saúde
interessados em aprimorar
seus conhecimentos e se
manter atualizados sobre o
tema. O programa, que leva
o nome de ATUAR, atinge
todo o país. Mais do que
capacitar, a proposta do
ATUAR é compartilhar o
conhecimento aplicado na
clínica médica. Para isso,
durante o ano, os maiores

especialistas brasileiros
visitarão diversas cidades do
Brasil. No dia 17 de maio, o
evento será realizado em
Taubaté, no restaurante Villa
Mezzo (Av. Independência,
1022), às 20h. O evento não
será aberto ao público em
geral.O combate ao fumo
passa por um amplo
processo de conscientização
social, mobilização política,
jurídica, capacitação dos
profissionais de saúde,
iniciativas de empresas
preocupadas em recuperar
seus funcionários e
desenvolvimento de terapias
que sejam eficazes no
processo do abandono do
cigarro. Atualmente, o
tratamento farmacológico do
tabagismo inclui diversas
terapias, entre elas, Champix
(vareniclina), desenvolvido
especificamente para ajudar
o paciente a parar de fumar.
Mas o importante é buscar
orientação médica.

O combate ao tabagismo e
atualidades no tratamento da doença
são temas de encontro em Taubaté

Há cerca de um ano, a
Polícia Federal e o
Instituto ICMBio
lacraram a marcenaria
do bairro por alegarem
que a mesma não possui
licença para
f u n c i o n a m e n t o . E m
reunião realizada entre
membros da comunidade
do Sertão do Ubatumirim,
o gestor do Parque
Estadual da Serra do mar
– Núcleo Picinguaba,
André Martius e
secretários municipais, o
prefeito de Ubatuba,
Eduardo Cesar, assinou
um ofício a ser
encaminhado ao diretor
executivo da Fundação
Florestal, solicitando o
empenho necessário para
a continuidade das
atividades de uma
marcenaria comunitária,
lacrada no ano passado
pela Polícia Federal e
ICM-Bio.De acordo com
o prefeito, este
documento tem por
objetivo ajudar a
comunidade a conseguir
o desembargo da
marcenaria, que até ser
lacrada, era uma das
principais atividades dos
moradores do local.
“Quando unimos pessoas
de bem com um único
objetivo, sempre
conseguimos avançar.
Trata-se de uma
comunidade tradicional

que está ali há muitas
gerações. São produtores
rurais, que dependem
dessas atividades para
sobrevivência. Acredito
que com bom senso estas
pessoas poderiam ser
tratadas de maneira
diferenciada”, disse
Eduardo Cesar.O Sertão
do Ubatumirim está
localizado dentro da área
do Parque Estadual da
Serra do Mar e do Parque
Nacional da Serra da
Bocaina e por isso sofre
uma série de restrições.
Os moradores do bairro
há anos querem chamar a
atenção das autoridades
para que sejam vistos de
forma diferenciada por se
tratarem de caiçaras
tradicionais, que estão no
local há décadas e que
usam a terra para
subsistência.Procurando
o melhor caminho Há
cerca de um ano, a
comunidade do Sertão do
Ubatumirim foi
surpreendida por homens
da Polícia Federal e do
Instituto ICMBio, que
lacraram a marcenaria do
bairro por alegarem que a
mesma não possui licença
para funcionamento. Já a
comunidade afirma que a
marcenaria é para
usufruto próprio.O gestor
do Parque Estadual da
Serra do Mar – Núcleo
Picinguaba, André

Martius, alega que a
intenção é conciliar a
preservação ambiental
com a preservação das
raízes das comunidades
tradicionais. “Nossa luta é
muito difícil, mas não é
i m p o s s í v e l ,
principalmente porque
temos lideranças da
c o m u n i d a d e
comprometidas e
lideranças políticas se
mobilizando para
encontrar a solução deste
problema. Acredito que
podemos conversar e
achar o melhor caminho e
para isso o apoio da
prefeitura é
e x t r e m a m e n t e
importante. Estamos
lidando com seres
humanos, que têm uma
história e que precisam
ser vistos com carinho”,
explicou André.A
agricultora Ana Rosa Silva
afirmou que a marcenaria
era um dos principais
meios de sustento da
comunidade: “está sendo
difícil, pois vivemos da
roça e da marcenaria, por
isso viemos aqui pedir a
ajuda do prefeito”.Além
do prefeito, estavam
representando a prefeitura
na reunião a secretária de
Agricultura, Pesca e
Abastecimento, e o
secretário de Obras e
Serviços Públicos de
Ubatuba.

Prefeitura de Ubatuba ajuda
comunidade a obter

desembargo de marcenaria
no Ubatumirim

Está comprovado
cientificamente que a
prática de exercícios tem
grande influencia na
qualidade de vida das
pessoas. Fazer qualquer
atividade diminui
diversos riscos.
P i n d a m o n h a n g a b a
convida todos para o Dia
do Desafio, que será 30
de maio. Este ano a cidade
vai competir com La
Havana, de Cuba.O Dia do
Desafio foi criado no

Canadá como uma
maneira das pessoas
saírem da rotina e
praticarem uma atividade
devido ao frio intenso. Na
América Latina a ação é
coordenada pelo Sesc
desde 1995.É realizado
sorteio eletrônico que
estabelece o desafio
entre as cidades da mesma
categoria. O sentido do
“desafio” está ligado à
transmissão de uma
mensagem de

c o o p e r a ç ã o ,
solidariedade e
comunhão.Após fazer 15
minutos de qualquer
atividade física você pode
informar a Secretaria de
Esportes de
Pindamonhangaba pelos
telefones (12) 3643-
2170, 3648-2248, 3648-
1146, 3643-1400, 3637-
5425 e ainda pelos e-
mails cezito@pindamonhangaba.sp.gov.br e desafio_pinda2012@hotmail.com,
o registro poderá ser
feito até às 20 horas.

Pinda compete com Cuba no Dia do Desafio

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza,
desde 2010, uma parceria
com a empresa Planeta
Educação oferecendo aos
alunos da Rede Municipal
programas diferenciados
para ajudar no
d e s e n v o l v i m e n t o
educacional, utilizando a
ludicidade. A parceria
oferece aos alunos três
programas, são eles:
M a t e m á t i c a
D e s c o m p l i c a d a ,
Informática Educacional e
A p r e n d i z a g e m
Sistêmica.  Os programas
funcionam em todas as
escolas municipais e são
ministradas pelos
mediadores da Planeta
Educação, que trabalham
em conjunto com os
professores.As aulas
acontecem uma vez por
semana em cada sala. Em
dois anos de parceria
mais de 19 mil alunos já

foram atendidos com a
equipe formada por 54
profissionais.O objetivo
da parceria é que em
todos os programas o
aprendizado das crianças
seja mais significativo e
atraente, por meio da
l u d i c i d a d e .  O s
professores também são
beneficiados com essa
parceria, eles recebem
formação continuada nas
três áreas dos programas
oferecidos, para ajudar os
mediadores em sala de
aula.”Desde a implantação
dos programas o
desenvolvimento dos
alunos melhorou bastante,
as avaliações estão com
um resultado positivo”,
ressaltou a diretora
pedagógica, Márcia
Fernandes Lima
Silva.     MATEMÁTICA
DESCOMPLICADA No
programa matemática
descomplicada os alunos

trabalham com atividades
lúdicas (jogos e
brincadeiras) que são
focos no ensinamento dos
conteúdos que a
professora está
e n s i n a n d o .
Desmistificando a
matemática tão temida
por todos.
I N F O R M Á T I C A
EDUCACIONAL Na
informática educacional
os alunos recebem
notebooks em sala de aula
para aprenderem a
matéria que a professora
está ensinando, tendo
como ferramenta o
c o m p u t a d o r .
A P R E N D I Z A G E M
SISTÊMICA Na
aprendizagem sistêmica
os alunos aprendem
valores e desenvolvem
h a b i l i d a d e s
socioemocionais por
meio de estruturas de sala
de aula.

Prefeitura de Pinda realiza parceria de
sucesso com Planeta Educação

O surfista de 17 anos, Filipe
Toledo, foi o campeão da
etapa de abertura do Maresia
Paulista de Surf Pro 2012,
que terminou no último
domingo, na praia de
Itamambuca, em Ubatuba.
Filipe Toledo derrotou na
bateria final o cearense
Antônio Eudes (2º) e os
conterrâneos Wiggoly
Dantas (3º) e Renato Galvão
(4º). De prêmio, o surfista de
Ubatuba, filho do bicampeão
brasileiro, Ricardo Toledo,
faturou R$ 8 mil, além de mil
pontos no ranking do circuito
que definirá o melhor surfista
de São Paulo na

Filipe Toledo vence a 1ª etapa do Maresia

Paulista de Surf Pro 2012

temporada.Em 2011, ano em
que se tornou profissional,
Filipe Toledo já conquistou
os títulos mundial sub-16 e
sulamericano sub-20.A
competição, organizada pela
Federação Paulista de Surf
(FPS), define o campeão
paulista e é válida para a
formação do ranking da
Associação Brasileira de Surf
Profissional (Abrasp).Luan
Carvalho foi o atleta
vencedor da Overboard
Expression Session, disputa
que premia o autor da melhor
manobra e faturou R$ 1 mil
de prêmio.Um total de 136
surfistas, de 11 estados,

participaram da prova de
abertura do Maresia Paulista
de Surf Pro 2012.A primeira
etapa do Maresia Paulista de
Surf Pro 2012 teve o
patrocínio exclusivo da
Maresia, tendo como
parceiros as redes de lojas
Overboard e Tent Beach, a
agência de viagens Nias Tour
e a marca de pranchas Wave
Star. A realização foi da
Federação Paulista de Surf,
com apoio Governo do
Estado de São Paulo - junto
a Secretária da Juventude,
Esporte e Lazer -, Prefeitura
de Ubatuba e Associação
Ubatuba de Surf (AUS).

26/27/28 de Maio de 2012
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Semana do Meio
Ambiente 2012 será
“Pinda+20”, de 1 a 6 de
junho, no Parque da
Cidade. O que queremos
para Pindamonhangaba
para, no mínimo, daqui a
20 anos? Essa é a pergunta
fundamental, que será
respondida em conjunto
com a população, na
Semana do Meio
Ambiente 2012 –

Pinda+20, que será
realizada pela Prefeitura
de Pindamonhangaba de 1
a 6 de junho, no Parque da
Cidade.O evento
Pinda+20 será realizado
pensando no futuro das
pessoas de nossa cidade,
mas também como uma
colaboração para o evento
Rio +20 (Conferência das
Nações Unidas sobre
D e s e n v o l v i m e n t o

Sustentável), que será
realizado de 20 a 22 de
junho, no Rio de Janeiro.
Antes do Rio +20, será
realizado, ainda, um
Seminário Nacional sobre
D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável no Cenário
das Administrações
Municipais Brasileiras:
Status Atual, Desafios e
Perspectivas, nos dias 11
e 12 de junho, como uma

Pinda+20 discute desenvolvimento sustentável e meio
ambiente

preparatória para o
evento, tendo a
participação de cerca de
200 cidades, entre elas,
Pindamonhangaba.Os
temas discutidos no
evento de
Pindamonhangaba são
semelhantes aos do
evento nacional, nas
devidas proporções,
como, por exemplo, a
economia verde, a
erradicação da pobreza e
o desenvolvimento
sustentável (veja
programação completa
nesta página). O
diferencial de
Pindamonhangaba é que
as discussões serão feitas
pela população, em três
dias, com foco nos
estudantes, com espaço
aberto para pessoas de
todas as idades. As
crianças do ensino infantil
e fundamental, com cerca
de 11 anos, terão voz no
encontro do primeiro dia;
nos dois dias seguintes,
será a vez dos
adolescentes do ensino
médio e técnico
participarem de um
congresso e dos
estudantes do ensino
superior, de um
seminário. No final de
semana e
concomitantemente aos
dias de debates, haverá
exposições de mais de 20
projetos, além de

atividades culturais e
esportivas. O evento será
realizado somente nos
períodos da manhã e
tarde.Encerrando o
Pinda+20, será realizada
uma mesa redonda, tendo
como base o material
desenvolvido nos três
dias de discussão, da qual
sairá um documento
único, que responde a
questão: “O que
queremos para
Pindamonhangaba para os
p r ó x i m o s
20 anos”.”A realização do
Rio +20 nos
alerta sobre a necessidade
de trazer essa
reflexão para o
município, pois o
d e s e n v o l v i m e n t o
sustentável pressupõe o
equilíbrio dos aspectos
econômicos, sociais e
ambientais”, explicou o
secretário de Governo da
Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos,
responsável pela Semana
do Meio Ambiente Pinda
+20. “Precisamos
entender o processo de
crescimento do país para
além dos números do PIB
(Produto Interno Bruto),
mudando o paradigma, e
considerando como
crescimento o processo
ordenado e sustentável, no
qual se leve em conta
também os impactos e a
agressão ambiental. Essa

é uma grande
oportunidade de
discutirmos o
crescimento de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
pensando na educação, no
social, na geração de
empregos, aliados ao
meio ambiente, pois é
impossível se pensar em
desenvolvimento sem a
união desses três pilares,
agregados à questão
ambiental”, explicou.O
prefeito João Ribeiro
afirmou que a
participação dos
estudantes e todas as
pessoas interessadas no
tema são elementos
primordiais para o evento.
“O que queremos para
Pinda é o
desenvolvimento de uma
política social voltada não
apenas para a economia,
mas para o meio ambiente
e para o Ser Humano. Esta
é uma grande
oportunidade para
debatermos os problemas
e propormos soluções. É
um momento de reflexão,
onde queremos o
envolvimento de toda
cidade. O Pinda+20 vai
apresentar idéias e,
s o b r e t u d o ,
c o m p r o m i s s o s
fundamentais para o
município e para toda a
sociedade para os
próximos 20 anos”,
concluiu.

26/27/28 de Maio de 2012

O Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté resolveu entrar de
vez na briga, iniciada pela
presidenta Dilma, para
pressionar os bancos a baixar
os juros. A entidade está
procurando as empresas de
sua base para que negociem
com os bancos pelos quais
fazem o pagamento de seus
funcionários, cobrando juros
menores no crédito oferecido.
Se essa primeira negociação
não der resultado, o Sindicato
vai além: mobilizará a
categoria para cobrar das
empresas que transfiram o
pagamento de salários para

os bancos públicos, como
Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil, que já
reduziram suas taxas.A
Volkswagen já foi procurada
sobre esse assunto. O
Sindicato aguarda uma
resposta. A idéia é ampliar a
negociação para outras
empresas.O presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo,
está animado com a
iniciativa. “Há tempos o
movimento sindical tem
empunhado a bandeira da
redução de juros e, portanto,
esta é a hora de
 todos os Sindicatos entrarem

na briga, a exemplo do que
estamos fazendo aqui em
Taubaté”, disse.Para ele, os
trabalhadores e a economia
do país não podem pagar a
conta dessa intransigência
dos bancos privados em
busca de lucros cada vez
maiores. “Nós vamos
engrossar essa luta da
presidenta Dilma exigindo
que os bancos pensem mais
no futuro do país. Já é hora
de pararem de buscar o lucro
rápido e começarem a
entender que, quando
crescemos juntos, o país
inteiro ganha”, afirmou.

Sindicato dos
Metalúrgicos de

Taubaté entra na briga
com os bancos pela

redução de juros
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Produtos da roça - Lanches - Salgados - Mel - Frutas

Rodovia Vereador Júlio da Silva, KM 151 - Santo Antônio do Pinhal ( A caminho
de São Bento do Sapucaí
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Muitos registros afirmam que
a arte não tem espaço. O
artista expressa sua obra
onde há público que possa
contemplá-lo e admirar-se
com a sua produção. A
Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura,
oferecerá neste sábado (26)
arte nas praças aos
munícipes.A Praça
Monsenhor Marcondes, no
centro da cidade, receberá o
espetáculo do corpo de baile
de Caraguatatuba, às 10
horas. Logo mais, às 19
horas, a Praça da Bíblia, em
frente ao Cemitério
Municipal, os receberá. O
sábado cultural será
encerrado com a

apresentação da corporação
musical Euterpe, às 20 horas,
no mesmo local.A diretora do
Departamento de Cultura de
Pindamonhangaba, Nilza
Mayer, conta que levar a
apresentação às praças é
uma maneira de fazer com
que o público tenha acesso à
cultura, além disso, são
intervenções que mudam a
rotina e farão com que o
sábado seja um dia
especial.O espetáculo do
corpo de baile.O trabalho
“Encontros” é livre para
todos os públicos e tem como
objetivo democratizar o
acesso ao mundo da dança,
promover o acesso irrestrito
aos meios culturais,
possibilitar o diálogo direto

entre plateia e arte com
espaço para perguntas,
sugestões e trocas de
experiências, entre outros.O
espetáculo “Encontros”
promete uma apresentação
para a rua, não só uma
performance mas, um
espetáculo utilizando a
linguagem da dança onde o
telespectador poderá sentir-
se  no espaço do teatro ,
mesmo estando em praça
pública. Na coreografia
contemporânea, a estrutura
da obra está fundamentada
em sua dinâmica, isto é, no
sentido da circulação de
energias, aquelas que os
bailarinos canalizam,
orquestradas pela
coreografia.

Pindamonhangaba
oferece arte nas praças

aos munícipes


