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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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Renda cidadã –
 recadastramento dos
participantes e inscrição para
novas vagas.Programa
estadual de transferência de
renda associado a ações
complementares, com
objetivo de promover o
desenvolvimento e a
autonomia das famílias
beneficiadas.Os beneficiários
que completaram o tempo
máximo de permanência no
Programa, que é de 3 anos
estão sendo comunicados
que foram desvinculados
automaticamente pelo
sistema. Foram chamadas 15
novas famílias para serem
inseridas no Programa.Os
interessados em participar do
Programa Renda Cidadã
podem se dirigir até a
Secretaria de Ação Social e
deixar nome e telefone,
porém é necessário que a
família se enquadre nos
critérios estabelecidos pelo
Programa, que atende
famílias com renda per capta
de até R$200,00 e morem há
2 anos no município.A
preferência é para mulheres
acima de 18 anos. PETI
(Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil) e

Espaço Amigo –
recadastramento das crianças
e verificação das atividades
que serão oferecidas no ano
de 2013.PETI é um
Programa do Governo
Federal que tem como
objetivo retirar as crianças e
adolescentes, de 07 a 14
anos, do trabalho
considerado perigoso,
penoso, insalubre ou
degradante, ou seja, aquele
trabalho que coloca em risco
a saúde e segurança das
crianças e
a d o l e s c e n t e s . Espaço
Amigo é um Projeto do
Governo Estadual (através
de repasse do Município),
que tem como objetivo
proporcionar a crianças e
adolescentes a oportunidade
de participarem de 
diferentes atividades,
p r o p o r c i o n a n d o o
fortalecimento de vínculos
pessoais, sociais e familiares,
considerando a criança e o
adolescente enquanto ser
integral e integrado. Os
Projetos atendem 60 crianças
dos bairros Vera Cruz,
Barranco, Aterrado,
Maracaibo, Alberto
Roncone, Jardim Santana e

centro. Ação Jovem –
 recadastramento dos
beneficiários e organização
dos alunos junto à Escola de
Informática Bit Mais.O
Programa Ação Jovem
objetiva promover a inclusão
social de jovens, mediante a
transferência de renda como
apoio financeiro temporário
para estimular a conclusão da
escolaridade básica e a oferta
de atividades
complementares, com foco
na preparação para o
mercado de trabalho.Podem
se inscrever no Programa
jovens com idade de 15 a
24 anos que
estejam matriculados no
ensino regular de educação
básica (Ensino Fundamental
ou Médio) ou Ensino de
Jovens e Adultos (EJA) na
modalidade presencial. Ter
renda familiar per capita de
até R$200,00.Os jovens
interessados em participar do
Programa podem se dirigir
até a Secretaria de Ação
Social e deixar nome e
t e l e f o n e ,
porém é necessário que a
família se enquadre nos
critérios estabelecidos pelo
Programa.

TREMEMBÉ:
CADASTROS PARA OS
PROGRAMAS: RENDA
CIDADÃ, PETI, ESPAÇO
AMIGO E AÇÃO JOVEM

O prefeito, Marcelo
Vaqueli, a Primeira Dama
e Presidente do Fundo
Social, Andréa Vaqueli e a
Secretária de Educação,
Cristiana Mercadante
Esper Berthoud, foram
recebidos em audiência
pelo Ministro de Estado
da Educação, Aloízio
Mercadante, no dia 30 de
janeiro.Acompanhado do
Presidente do FNDE –
Fundo Nacional para o
Desenvolvimento da
Educação –, Sr. José
Carlos Wanderley Dias de
Freitas, da Chefe da
Assessoria Internacional,
Luciana Mancini, e de
Leonardo Rezende,
assessor da SEB –
Secretaria de Educação
Básica, o ministro
Mercadante concedeu um
audiência de 1 hora para a
equipe de governo de
Tremembé.O Prefeito
Marcelo Vaqueli expôs a
situação do município em
relação às dificuldades
econômicas e de
desenvolvimento, em
especial, àquelas ligadas
ao número excessivo de
presídios alocados em
nosso município sem
qualquer contrapartida do
Estado. O Ministro
mostrou-se muito
solidário ao prefeito
afirmando que “com
tantos presídios é difícil
estimular a indústria e o
turismo e, em

contrapartida, com baixa
arrecadação é impossível
dar boa educação e saúde
ao munícipe.” O prefeito
apresentou suas propostas
para atrair empresas para
a cidade e foi elogiado
pela disposição e
iniciativa.A Secretária de
Educação, Cristiana
Mercadante Esper
Berthoud, entregou ao
Ministro extenso
relatório diagnóstico
sobre índices de
desenvolvimento do
município e, em especial,
sobre o atual panorama da
Educação Pública
Municipal. Aliado ao
relatório apresentou
Projeto Piloto para a
construção de uma
Educação Pública de
Excelência em Tremembé
que envolve a adoção de
Programas oferecidos
pelo MEC e de um
Programa Internacional
premiado pela ONU e já
implantado em outros
dezessete países. O
projeto promoveu amplo
debate entre os
assessores presentes e,
após exposição da
Secretária de Educação o
MEC mostrou-se
e x t r e m a m e n t e
interessado, aprovando a
proposta apresentada.Nos
próximos meses outros
encontros irão acontecer
em Brasília e em
Tremembé para a

elaboração definitiva do
projeto cuja implantação
deverá ocorrer no
decorrer deste ano.Além
da audiência com o
Ministro da Educação, a
agenda da viagem também
incluiu encontros com
parlamentares e a
p a r t i c i p a ç ã o
no Encontro Nacional
com Novos Prefeitos e
Prefeitas , evento
extremamente bem
organizado e rico em
informações aos
municípios, destinado a
receber, orientar e
apoiaros novos gestores
dentro da política do
Governo Federal de
“Municípios Fortes,
Brasil Sustentável”.O
Prefeito Marcelo Vaqueli,
a Presidente do Fundo
Social Andréa Vaqueli, a
Secretária de Educação
Cristiana Mercadante
Esper Berthoud e a
Secretária de Finanças
Sueli Paiva se dividiram
entre as inúmeras
palestras, oficinas e
reuniões de orientação
individualizadas que
ocorrem ao longo do
Encontro Nacional,
retornando ao município
com material informativo
e atualizações sobre todas
as áreas da Administração
Municipal. Em todos os
a s p e c t o s ,
a viagem foi muito bem
sucedida.

Tremembé: Prefeito,
Presidente do Fundo
Social e Secretária de

Educação são recebidos
pelo Ministro da

Educação, Aloízio
Mercadante, em Brasília

Curiosidades

Perfil astrológico dos astros

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Generoso e franco, o aquariano ama as artes. Tem
a mania de prometer mais do que realmente pode fazer.
Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): A modéstia é a sua principal característica. Sensitivo,
superam com facilidade os problemas que vão aparecendo.
Áries (21 de março a 20 de abril): Os arianos amam projetos novos. São criativos, adaptam-
se a qualquer situação, mas costumam ser um pouco precipitados.
Touro (21 de abril a 20 de maio): Obstinados e teimosos, têm um coração de manteiga.
Quase sempre se pode confiar neles.
Gêmeos (21 de maio a 20 de junho): Imaginativos e generosos, os geminianos são inconstantes.
Vivem mudando de ambiente.
Câncer (21 de junho a 21 de julho): Tímidos e misteriosos, os cancerianos são muito ligados
às tradições e à família.
Leão (22 de julho a 22 de agosto): Personalidade vibrante e espírito de liderança. Devem
evitar a tendência para a arrogância e ao egoísmo.
Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Mente aguçada e dom de oração. Só precisam
evitar o hábito cansativo de entrar em detalhes.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Buscam sempre a amizade, a harmonia e a beleza
das coisas. É o signo da justiça.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Arrojados, os escorpianos não temem
obstáculos. Podem se tornar cruéis com quem atravesse seu caminho. Bons líderes de grupo.
Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Concentram sua atenção no alvo que desejam
atingir. São amantes dos esportes e das viagens.
Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): O capricorniano é organizado e prático.
Humor

A professora diz:
- Artur, a sua redação “O meu cão” é exatamente igual a da sua irmã. Você copiou?
- Não professora! É que o cão é o mesmo...

O rapaz entra na farmácia e pede:
- Eu quero uma cartela de Citrato de Orfenadrina.
- Ah! O senhor que um Dorflex?
E o rapaz explica:
- Isso mesmo! É que eu nunca me lembro desse nome...

Dois amigos conversando no bar:
- Aqui o barulho é tamanho que eu não consigo ouvir as minhas próprias palavras. Comenta
o primeiro.
E o segundo, distraído, responde:
- Não se preocupe não, você não está perdendo nada.

O rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando aparece um
sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dá alguma coisa prá diarreia!
O rapaz, nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio para acalmar os nervos.
Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao mesmo rapaz, que
lhe diz:
- Desculpe-me senhor. Creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te dar remédio
para a diarreia, que o senhor pediu, eu lhe dei um remédio para os nervos. Como o senhor
está se sentindo?
- Todo sujo, mas muito tranquilo.

Mensagens

Quando na vida um portal se fecha para nós, há sempre outro que se abre. Em geral, porém,
olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não percebemos a outra
que se abriu.

Se você se importa com os seus objetivos, abandone as condições. Vá diretamente à sua
meta. Seja a sua meta. As condições frequentemente se disfarçam em tragédias para fugir da
responsabilidade. Por que não simplesmente assumir e criar a expectativa que você está
procurando?

Entra os livros mais importantes publicados até os dias de hoje, considerados sagrados, o
Talmude ocupa um lugar proeminente. Para os judeus é como outra Bíblia. Grande parte dele
consiste em tradições e leis que, segundo consta, passaram de boca em boca desde os
tempos de Moisés. Possuem escritos dos rabinos ou dos mais autorizados mestres judeus e
compõe-se de histórias, geografia, leis, poesia e teologia sem par em toda a literatura. Há
nele coisas insípidas e triviais, mas também coisas muito verdadeiras e sábias e também bons
contos.

Cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio e indiferença, há de recebê-los
de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor.

A vida na Terra é somente temporária. Sem dúvida alguns vivem como se fossem ficar aqui
eternamente e se esquecem de ser felizes. O valor das coisas não está no tempo em que
duram, e sim na intensidade com que sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis,
coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.

Pensamentos

O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem a demissão.
Paciência é amor, pois como se poderia amar alguém sem ela.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
A humildade é o esforço do amor.

O uso do novo modelo do
Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho é
obrigatório a todos os
empregadores que demitirem
seus funcionários sem justa
causa desde o dia 1º de
fevereiro. O documento
deveria ter se tornado
obrigatório em 1º de
novembro de 2012, mas a
vigência foi adiada devido à

baixa adesão das empresas
ao termo, segundo o
Ministério do Trabalho e
Emprego. Com isso, os
empregadores tiveram mais
de seis meses para se
adequar ao novo termo, que
foi aprovado em julho de
2012. De acordo com o
ministro do Trabalho, Brizola
Neto, não há possibilidade
de prorrogar o prazo. Sem o

termo de rescisão, nenhum
trabalhador pode sacar o
Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) ou o
seguro-desemprego nas
agências da Caixa
Econômica Federal. Essa
impossibilidade também vale
para trabalhadores
domésticos que tenham
FGTS.

Começa a valer novo
documento de rescisão
de contrato de trabalho

O presidente do Sincovat
(Sindicato do Comércio
Varejista de Taubaté e
Região), Dan Guinsburg,
tomou posse na última
terça-feira, 29, como
diretor do Conselho do
Comércio Varejista
(CCV), importante órgão
da Fecomercio
(Federação do Comércio
do Estado de São
Paulo).A solenidade
aconteceu durante a
primeira plenária do ano
da entidade e contou com
a participação dos
presidentes dos
sindicatos varejistas
filiados e do presidente da
federação Abram
Szajman. “É o conselho
que tem uma pulsação

muito forte, muito
vibrante. Corre na sua veia
um sangue muito
importante que representa
mais de 80 sindicatos da
Federação do Comércio”,
comentou Abram
Szajman.O conselho tem
como principal objetivo
estudar os problemas que,
direta ou indiretamente,
interessam aos lojistas.
“O empresário trabalha
com o sindicato da sua
base e este presidente traz
os problemas até o
Conselho do Comércio
Varejista da Fecomercio
para ser discutido. Após,
levamos até o presidente
da casa que tomas as
atitudes jurídicas para
discutir dentro do

legislativo”, explica Paulo
Roberto Gullo,
presidente do CCV.Dan
Guinsburg assume o cargo
de segundo vice-
presidente do conselho e
vai representar a Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba, Serra da
Mantiqueira e Litoral
Norte. “Fazendo parte
dessa diretoria, a gente
tem mais conhecimento
do que vai acontecendo e
pretendo levar isso para o
sindicato e para a região,
para que nossos
comerciantes se
beneficiem desse
importantíssimo trabalho
que é
desenvolvido na
Fecomercio” comenta.

Região ganha representante
no Conselho do Comércio

Varejista

A gravidade da doença e a
importância do preservativo
são alguns dos destaques.  O
Ministério da Saúde incentiva
o diagnóstico precoce por
meio do Fique Sabendo A
campanha de prevenção às
DST/aids do Ministério da
Saúde, para o carnaval deste
ano, tem como marca um tom
mais sério em todo o seu
conteúdo.  Com o enfoque,”A
vida é melhor sem aids.
Proteja-se. Use sempre a
camisinha”,  a campanha
pretende chamar a atenção
para a diferença que faz o uso
do preservativo na hora da
relação. O público-alvo é a
toda a população sexualmente
ativa.O lançamento
aconteceu nessa quinta-feira
(31), no Rio de Janeiro, com
a presença de autoridades,
atores, agentes comunitários
de saúde e lideranças
engajadas com a causa da
prevenção de 16 favelas da
capital carioca.Confira as
peças da campanha aqui.A
abordagem da campanha dá
ênfase a um novo conceito, a
uma nova metodologia.
“Estamos falando mais sério,
mostrando que viver com aids,
apesar de possível, não é
fácil”, destaca o secretário de
Vigilância em Saúde, do
Ministério da Saúde, Jarbas
Barbosa.  Para o secretário,
há uma tendência de
distanciamento e de negação
da população em relação à
aids e a outras doenças
sexualmente transmissíveis.
Essa atitude, segundo ele,
costuma afastar as pessoas de
comportamentos seguros de
prevenção.O vídeo da
campanha já está sendo

exibido e a mensagem aborda
a gravidade da doença. O
filme mostra que a aids não é
como gripe e queimadura de
sol, que podem ser curados
com tratamento médico. Os
cuidados com a saúde, no
caso do HIV, exigem
acompanhamento pelo resto
da vida. O protagonista do
vídeo, Diego Calixto, é
portador do vírus e descobriu
sua sorologia há dois anos, ou
seja, o fato é real.A
campanha conta ainda com
anúncios em outdoor, busdoor,
taxidoor, esteiras de
aeroportos, abrigos de ônibus
e blimps, com o tema principal
e a frase de apoio: “Proteja-
se. Use sempre a camisinha”.
Dois jingles de rádio também
estão sendo veiculados, um
em ritmo de frevo e outro, de
samba.O Ministério da Saúde
também confeccionou a arte
gráfica para abadás, adesivos,
bandanas, bandeiras,
camisetas, cartazes,
dispensadores de camisinhas,
estandartes, faixas, filipetas,
flâmulas, folderes,
garrafinhas, porta-
documentos e ventarolas,
todos disponíveis no site do
Departamento de DST, Aids
e Hepatites Virais para serem
reproduzidos por estados e
municípios.Fique Sabendo –
 O governo federal também
está incentivando a testagem
nos estados e municípios, por
meio da ação “Fique
Sabendo” – estratégia de
mobilização direcionada à
ampliação do diagnóstico
precoce de aids.  A meta é
possibilitar às pessoas que
vivem com HIV e não sabem
disso, público estimado em 150

mil, façam o teste.  ”O
diagnóstico precoce, seguido
do acesso a medicamentos
antirretrovirais e do
acompanhamento clínico
adequado, são os grandes
responsáveis pelo aumento da
qualidade de vida dos
portadores do HIV”, observa
o diretor do Departamento,
Dirceu Greco.Atento a isso,
o Ministério da Saúde tem
investido na ampliação do
acesso à testagem. De 2005
- quando o teste rápido foi
implementado no país - a
2012, houve aumento de
430% no número de testes
ofertados (de 528 mil para 2,8
milhões). Com apenas uma
gota de sangue, o resultado do
teste sai em 30 minutos e a
pessoa recebe
aconselhamento antes e
depois do exame. O exame é
100% nacional desde 2008,
produzido pela
Biomanguinhos/Fiocruz e pela
Universidade Federal do
Espírito Santo. Nos Centros
de Testagem e
Aconselhamento (CTAs), a
entrega do resultado é sigilosa
e, caso o resultado final der
positivo, a pessoa é
encaminhada para tratamento
nos serviços de referência.O
Fique Sabendo atua em duas
frentes: em Unidades Básicas
de Saúde, CTAs e
ambulatórios ou em locais
como praças, feiras e eventos
específicos. Além da
realização de testes rápidos,
o serviço distribui insumos
para prevenção, como
camisinhas, gel lubrificante e
material informativo sobre
HIV/aids, DSTs e hepatites
virais.

Campanha de prevenção à
aids adota tom sério
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O feriado de Carnaval em
Campos do Jordão fica
ainda mais cultural com as
apresentações dos
consagrados espetáculos
de teatro-musical da Cia.
F i l a r m ô n i c a ,
no Auditório Cláudio
Santoro.O espetáculo
Beatles Segundo Cia
Filarmônica abre a
agenda, no domingo (10/
02), trazendo ao palco os
consagrados hits do
quarteto de Liverpool
com Yesterday, I hard
day’s night, I wanna hold
your Hand, Something e
outras não tanto
executadas como Golden
S l u m b e r s . C o m
interpretação de Daniel
Malozzi nos vocais, a Cia
Filarmônica conta o
brilhantismo de um
quarteto de cordas,
trompa, trombone,
trompete, oboé, clarinete,
flauta, violão, guitarra,
teclado, bateria, guitarra e
contrabaixo, que dão ao
repertório uma
interpretação nova. Com
participação especial do
Bira (Sexteto do
Jo).Beatles Segundo Cia
Filarmônica há dez anos
na estrada e com total de
público de 300 mil
pessoas, busca trazer aos
palcos não mais um show
de covers, mas um
espetáculo que une
homenagem a essa banda,
com a irreverência da
dupla Jica e Turcão que
além de roadies, que
invadem o palco com
bolas de sabão e artefatos
cênicos como um
submarino amarelo,
bonecos caricaturados

dos Beatles e o famoso
gerador de caracteres
com a bolinha dançante,
que leva toda a plateia a
cantar.Já no na segunda
feira (11/02), a Cia
Filarmônica leva o
público para uma viagem
pela memória da
cinematografia mundial
através das inesquecíveis
trilhas sonoras como
Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher,
Golpe de Mestre, Hair,
Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de
suspense (Psicose,
Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Cinema Segundo
Cia Filarmônica, os
músicos outrora também
agem como atores e
dançarinos, que contam,
mais uma vez, com a
irreverência da dupla Jica
Y Turcão que dão um
toque de humor ao
espetáculo que é
completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão
as dos filmes A Ponte do
Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na
chuva, Casablanca, O
Mágico de Oz, A noviça
rebelde, E o vento levou,
Moon River, Em algum
lugar do passado, A
primeira noite de um
homem, Butch Cassid and
Sandance Kid, Uma
mulher para dois e Diários
de motocicleta.Cinema  e
Beatles Segundo Cia

Filarmônica são criação,
produção e direção geral
de Marcos Fentanes, com
realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90,
seguindo a tradição
buscou unir num mesmo
palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse
toda a representatividade
dos filmes que marcaram
a história do cinema
n a c i o n a l . N e s t a
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi
(voz), Osmar Murad
(baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
Dan Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo).As
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com
ingressos a R$ 40,00
(meia) e R$ 80,00
(inteira) e estarão à venda
na bilheteria do Auditório
Cláudio Santoro e no
Posto Shell do Capivari.
Informações pelos
telefones (12) 3662-
2334/ 3663-
3369.Auditório Cláudio
Santoro fica na Rua Luis
Arroba Martins, 1800 –
Alto da Boa Vista

Campos do Jordão: Cia
Filarmônica promove

Carnaval Cultural

Campos do Jordão:
Abertas as inscrições
para o 31º Femucar

Até dia 07 de fevereiro, os
interessados em participar da
31ªedição do Festival de
Música Carnavalesca de
Campos do Jordão podem
inscrever sua composição, na
Secretaria Municipal de
Cultura ou pelo blog
 culturacj.blogspot.com .Os
candidatos podem inscrever
uma composição inédita, nas
categorias marchinha e

marcha rancho; apenas serão
aceitos sambas enredos dos
blocos locais que
participaram do desfile da
terça feira de carnaval (11/
02).No dia 08/02, acontece
no Espaço Cultural a partir
das 19h a apresentação das
músicas carnavalescas que
serão julgadas pela comissão
nos quesitos  letra, melodia e
apresentação. Durante o

evento também serão
escolhidos o Rei Momo e a
Rainha do Carnaval 2013.As
três melhores composições e
o samba enredo levarão
troféu e premio que totalizam
mais de R$ 3 mil.Mais
informações pelo telefone
(12) 3664-3524 ou na
Secretaria Municipal de
Cultura na Rua Monsenhor
José Vita, 188 – Abernéssia.

Aconteceu um seminário
de sensibilização, no dia ,
29/01, na escola do bairro
do Selado em Natividade
da Serra sobre o
Programa Pró Leite. A
palestra aconteceu das 12
h às 15 h e foi ministada
pelo instrutor do SENAR,
Cristóbulo Antônio
Carvalho. Contou também
com a participação do
Engenheiro Agrônomo
Carlos Eduardo
Pinto.Durante a palestra,
os produtos rurais tiveram
a oportunidade de

acompanhar o
desenvolvimento que
compõe o programa pró
leite.Ficou decidido que o
curso será dividido em
várias módulos, iniciando
o 1º em 06/02,
terminando em 28/02. O
curso terá duração de 10
meses, com aulas teóricas
e práticas no bairro do
Selado.Veja outros cursos
que o Senar em conjunto
com o setor agrícola
municipal: 1-Programa de
Olericultura Orgânica;
*Prepraro do solo;

* C o m p o s t a g e m ;
*Produção de Mudas;
*Plantio; *Manejo;
*Controle de Pragas e
Doenças; *Colheitas e
Beneficiamento; *Custo
de produção;
*Comercialização. Este
curso acontecerá no dia
0 5 / 0 2 ,
às 14 h, na Casa de
Agricultura. Melhores
i n f o r m a ç õ e s ,
 procurar o setor agrícola
municipal ou pelo
t e l e f o n e
 (12) 3677-1008.

SENAR e casa de
agricultura oferecem
cursos e palestras
gratuitamente em

Natividade da Serra

Confira programação do
Carnaval de Marchinhas

de São Luiz do
Paraitinga

O carnaval de São Luiz do
Paraitinga promete mais uma
vez repetir o sucesso de anos
anteriores. A organização do
evendo que ocorrerá em 2013
garante que será nos mesmos
moldes do que ocorreu em
2012, com bandas de
marchinhas e blocos de
carnaval, no centro histórico
e na praça de eventos. 
Confira programação:
08|02|2013 ? sexta-feira
21h00 - Bloco do Rei Canário
- Fantasia: Futebol 23h30 -
Bloco do Lençol - Fantasia:
Lençol 00h00 - Grupo
Sincopado - Praça de Eventos
01h00 - Bloco do Lobisomem
- Fantasia: Cachorro Louco
09|02|2013 sábado 10h00 -
Banda Charanga do Quadô -
Vila São Vicente 12h00 -
Bloco Juca Teles - Fantasia:
Cartolas, retalhos e chitas
15h00 - Banda Quar? de
Mata - Praça de Eventos
17h30 - Bloco da Saúde -
Fantasia: Jaleco branco,
camisinha 18h00 - Tânia
Moradei e banda - Mercado
Municipal 20h00 - Bloco
Bicho de Pé - Fantasia: Livre
20h30 - Banda Paranga -

Praça de Eventos 22h30 -
Bloco do Etesão - Fantasia:
Espacial 00h00 - Banda
Estrambelhados - Praça de
Eventos 01h00 - Bloco da
Coruja - Fantasia: Livre
10|02|2013  domingo 10h00 -
Banda Charanga do Quadô -
Rua do Mercadom 14h00 -
Bloco Maria Gasolina -
Fantasia: Livre 15h00 - Bloco
Bebebum - Fantasia: Chupeta,
fralda, bebê 15h00 - Banda
Estrambelhados - Mercado
Municipal 15h00 - Concurso
de Fantasia Infantil - Praça
Dr. Oswaldo Cruz 16h30 -
Bloco Misto Quente -
Fantasia: Livre 18h00 - Bloco
Maricota - Fantasia: Latinha
19h00 - Baroni &
Loukomotiva Kabereka -
Mercado Municipal 20h30 -
Confrete - Praça de Eventos
21h00 - Bloco do Saci -
Fantasia: Gorro vermelho
23h00 - Bloco Pé na Cova -
Fantasia: Macabra 00h00 -
Tânia Moradei e banda -
Praça de Eventos 01h00 -
Bloco Balacobaco - Fantasia:
Traje do campo 11|02|2013 ?
segunda-feira 11h00 - Banda
Charanga do Quadô - Alto do

Cruzeiro 15h00 - Confrete -
Mercado Municipal 17h00 -
Concurso Pai do Troço de
Fantasia 17h30 - Bloco Pai do
Troço - Fantasia: Roupão,
penico 18h00 - Banda
Paranga - Mercado
Municipal 19h00 - Bloco do
Caipira - Fantasia: Chapéu,
botina, lenço 21h30 - Bloco do
Cruis Credo - Fantasia: do
além 23h30 - Bloco do Caetê
- Fantasia: Folhas de caetê
00h00 - Baroni &
Loukomotiva Kabereka -
Praça de Eventos 01h00 -
Bloco do Urubu - Fantasia:
Roupa preta 12/02/2013
terça-feira 10h00 - Banda
Charanga do Quadô - Rua do
Mercado 15h00 - Banda
Quar? de Mata - Mercado
Municipal 15h30 - Bloco do
Barbosa - Fantasia: Motorista
de ônibus 17h30 - Bloco da
Pipoca - Fantasia: Pipoqueiro
19h30 - Bloco do Casarão -
Fantasia: Livre 21h30 - Bloco
Espanta Vaca - Fantasia:
Jardineira vermelha 23h00 -
Bloco Pé na Cova - Fantasia:
Macabra 00h00 - Grupo
Sincopado -
Praça de Eventos


