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O tradicional Festival da 
Tainha chega em sua 10ª 
edição. A festa começou 
no dia (5) e segue até ter-
ça (9), feriado da Revo-
lução Constitucionalista, 
no entreposto de pesca 
do bairro Porto Novo. E 
o público poderá confe-
rir iguarias da tradicio-
nal gastronomia caiçara 
como tainha na brasa, bo-
linho de tainha, escabeche 
de tainha, entre outros.  
No ano passado, o festival 
recebeu 25 mil visitantes, 
que consumiram 13 tonela-
das do peixe nos pratos que 
foram comercializados.  
O Festival da Tainha foi 
criado pelo Governo Mu-
nicipal em 2003 com o 
objetivo de incrementar o 
turismo na região sul de 
Caraguá e fomentar o tu-
rismo na baixa temporada. 
Naquela época, uma equi-
pe da secretaria de Turis-
mo foi conhecer a estrutu-
ra do festival de Bertioga.  
Cultura - Um dos destaques 
da festa será a “Tenda da 
Cultura Caiçara”, espaço 
organizado pelo Arquivo 
Público “Arino Sant’Ana 
de Barros”, da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc), 

com apoio da secretaria 
municipal de Turismo. 
 O público terá várias op-
ções de entretenimento na 
tenda como assistir a apre-
sentação do documentário 
“Vida de Pescador”, ela-
borado com depoimentos 
dos moradores da região; 
Contação de Estórias com 
os atores Ângelo Pereira e 
Rita Brugnerotti; e a ex-
posição “Juqueriquerê”, 
sobre a história e cultu-
ra do bairro Porto Novo, 
composta por fotos do 
rio e da região, além de 
mapas e livros antigos.  
A tenda funcionará na 
sexta (5), das 18h às 22h 
e de sábado (6) a ter-
ça (9), das 12h às 22h.  
O Festival da Tainha 
é uma realização do  
Governo Municipal, por 
meio da secretaria mu-
nicipal de Turismo, em 
parceria com a Asso-
ciação dos Pescadores 
da Zona Sul de Cara-
guatatuba (Assopazca). 
Serviço: 10º Festival 
da Tainha; De 5 a 9 de  
julho; Horários: das 19h 
às 0h (dia 5) e das 12h 
às 0h (dias 6, 7, 8 e 9).  
I n f o r m a ç õ e s :  
(12) 3897-7920

10º Festival da Tainha 
começou dia 05-07 em 

Caraguátatuba

Não haverá expediente 
na prefeitura de Caraguá 
nas próximas segunda (8), 
ponto facultativo, e ter-
ça (9), dia que se come-
mora a Revolução Cons-
titucionalista de 1932.  
Segunda-feira é 
ponto facultativo. 
 A cidade deve receber 
neste final de semana pro-
longado cerca de 30 mil 
visitantes. Apesar do fe-

riado, alguns setores da 
prefeitura permanecem 
de plantão. Trinta e cinco 
agentes de trânsito fiscali-
zarão o tráfego de veícu-
los nas ruas do município.  
De sexta (5) à segunda-
feira (8), a equipe traba-
lhará das 7h00 às 2h e, na 
terça-feira (9), até à 1h. 
A Defesa Civil e o Servi-
ço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU) 

Caraguá: Confira o que abre e 
 fecha na cidade no feriado de 9 

de julho
irão funcionar em regime 
de plantão de 24 horas.  
As atividades retor-
nam normalmente 
na quarta-feira (10). 
 Telefones de Plantão
Secretaria de Trânsito – 
0800 778 8080
Defesa Civil – 199
SAMU – 192
Secretaria de Saú-
de (ambulâncias) -  
(12) 3882-2531

Sexta-feira – 05/07/2013
18h00 – Oficina Oswaldo Santana (editor 
dos filmes Bruna Surfistinha e Tropicália)
20h00 – Oficina (captação de recursos) – 
Rogerio Ribeiro
20h00 às 23h00 – Mostra de Documen-
tários:
- Que direitos são esses;
- Arrigo Barnabé, o Eterno Marginal;
- Das Festas, Fogos, Para-raios.
Local: Centro Turístico e Cultural – Nel-
son José Oliveira Coelho “Nelsinho do 
Vale”

Sábado – 06/07/2013

10h00 às 12h00 – Passeio fotográfico pe-
las ruas da cidade
Local: Cineclube Parahy
16h00 – Oficina roteiro – Alexandre Gen-
nari
+ exibição dos curtas: Os Sons do Divi-
no + Ouço Passos no Escuro (Gennari e 
Pipoca)
19h00 às 23h00 – Mostra de filmes Lui-
zenses:
- Mai será o Benedito – Pipoca;
- O mistério da Matriz – Parahy;
- Documentário Mestre Afonso Pinto 
(Vida e obra).
Local: Capela das Mercês
20h00 – Projeção audiovisual das ima-
gens do passeio fotográfico (SLP.INFO)
Local: Centro Turístico e Cultural – Nel-
son José Oliveira Coelho “Nelsinho do 
Vale”
21h30 – Cordel Caipira e poesias com  
Ditão Virgílio
22h00 – Orquestra meninos do GAMT
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo – 07/07/2013

10h00 – Mostra infantil KIRUKU E A 
FEITICEIRA:
Animação franco-belga de 1998 sobre 
lenda africana – Direção de Miguel Oce-
lot
14h00 – Mostra Fora do Eixo (Coletivo):
- Cidade improvisada;
- Pinheirinho.
18h00 – Mesa de debates e encerramento/
Produção Independente
Local: Centro Turístico e Cultural – Nel-
son José Oliveira Coelho “Nelsinho do 

Vale”
14h00 – Apresentação da peça teatral 
João e Maria com a Trupe Contos & Fu-
xicos
15h00 – Banda Estrambelhados
Local: Praça Benedito Alves Godoi - Alto 
do Cruzeiro

Sábado – 13/07/2013

22h00 – Mr. Sound
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo – 14/07/2013

14h00 – Moda de viola e poesias caipiras 
com a dupla Figueira e Figueiredo
15h00 – Célio e Léo Tibúrcio
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Sábado – 20/07/2013

22h00 – Toninho Mattos – Show lado A 
lado B
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo – 21/07/2013

15h30 – Moda de Viola com a dupla Cui-
telinho e Beija flor
16h30 – Cordel Caipira e poesias com Di-
tão Virgílio
17h00 – Wilson Cruz & Cristiano
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Sábado – 27/07/2013

19h00 – Lançamento do livro “História 
de uma perna só 2” (ProAC)  – Ditão Vir-
gílio
Local: Centro Turístico e Cultural Nelson 
José Oliveira Coelho
22h00 – João Oliveira e a Cidade da Mata
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Domingo 28/07/2013

14h00 – Sarau de poesias com o gru-
po “LIRICAS E PROSAS – MATO 
ADENTRO, GENTE AFORA” 

15h00 – Show Lumumba e Família Omo
-Ylu
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Programação

São Luiz do Paraitinga: 
13ª TEMPORADA DE  

INVERNO – UM FRIUZINHO 
ESQUENTADÔ!

 Nesta última terça-feira 
(2), o Prefeito de Reden-
ção da Serra foi até a ca-
pital para se reunir com o 
Diretor Administrativo da 
CESP (Companhia Ener-
gética de São Paulo), Ar-
mando Shalders Neto. Em 
uma reunião decisiva para 
a história do povo reden-
cense, o Prefeito garantiu 
a concessão de uso dos 
prédios da Igreja Matriz e 
da ex-sede da Prefeitura. 
Em 1982 a Secretaria de 
Cultura do Estado de São 
Paulo, pela Resolução nº 
13 de 18/04/1982, tombou 
como documentos arquite-
tônicos de interesse histó-
rico e urbanístico, os dois 
prédios, autorizando o 
CONDEPHAAT (Conse-
lho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico do 
Estado), a inscrevê-los no 
Livro de Tombo para os 
devidos e legais fins. “É 
uma conquista que vem 
sendo traçada há anos, 
mas a que dediquei meu 
esforço e tempo para que 
conseguíssemos ter a pos-
se dos prédios pois, assim, 
poderemos colocar a mão 
na massa, literalmente, e 
restaurá-los”, disse o Pre-
feito. Antes de ser auto-
rizada a Cessão de Uso, 
nenhuma obra poderia ser 
realizada tanto na Igreja 
quanto na Prefeitura. Na 

reunião o Diretor da CESP 
reconheceu a precarieda-
de e a necessidade de um 
plano de ação urgente para 
que tudo não se perca.  
Uma grande vitória! Mas, 
um novo desafio se apre-
senta: tem início a fase de 
elaboração dos projetos e 
das buscas por parceiros 
para viabilizar a restau-
ração. “Serão necessários 
milhões de reais, mas isso 
não me desanima em nada, 
pois, a minha vontade em 
ver que a nossa história 
não irá se desmoronar não 
tem preço. E a popula-
ção de Redenção da Serra 
pode ter a certeza de que, 
juntos, conseguiremos 
esses milhões. E chegará 
o dia em que todos olha-
remos para os prédios re-
formados e inúmeras boas 
lembranças irão ressur-
gir”, ressalta o Prefeito. O 
contrato de Cessão de Uso 
chegará às mãos da Prefei-
tura de Redenção da Serra 
até o final de julho, e resta-
rá apenas mais uma etapa, 
a obtenção da licença am-
biental da CETESB (Com-
panhia de Tecnologia de 
Saneamento Ambiental) 
para, então, darmos iní-
cio à busca de recursos.  
Redenção da Serra já faz 
parte do Grupo de Ci-
dades com Patrimônio 
Arquitetônico tombado 
pelo CONDEPHAAT.  

O Brasil inteiro reverên-
cia o valor do Patrimônio 
Arquitetônico do Vale 
do Paraíba, em cidades 
como: São Luiz do Parai-
tinga, Bananal, Tremembé 
e Aparecida, entre outros. 
Estes municípios fazem 
parte dos principais rotei-
ros turísticos da região, 
seja Turismo Religioso, 
seja Arquitetônico, Gas-
tronômico ou Histórico. 
Agora entramos nós neste 
seleto grupo. A Igreja Ma-
triz restaurada voltará a 
desempenhar o seu papel.  
“Ainda verei casamentos, 
batizados, missas, reali-
zados na Antiga Igreja, 
relembrando cenas da mi-
nha infância”, lembra o 
Prefeito. Já a antiga Pre-
feitura abrigará um mu-
seu, com todas as ativida-
des características de um 
museu de ponta: cursos 
para população, concer-
tos, exposições, debates, 
conferências, entre outros.  
Não podemos esque-
cer que qualquer obra de 
restauro é lenta e deli-
cada, tomando anos até 
que venha à luz a versão 
restaurada de um bem. 
 “Tenho imensa esperan-
ça de que ainda na mi-
nha gestão possa receber 
os primeiros turistas em 
visita a nossa Igreja e 
Prefeitura restauradas”,  
disse o Prefeito.

Prefeito de Redenção 
da Serra Anuncia Posse 
dos Prédios da Antiga 
Igreja Matriz e Ex-Sede 

da Prefeitura
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.
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Curiosidades

Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro é 
apenas uma adaptação das festas do deus Sol dos povos pagãos, adquirida pelos 
romanos? Verdade. A data do nascimento de Jesus ainda é muito discutida. Devido a 
falhas do calendário, há quem diga que Jesus teria nascido por volta do ano 6 depois 
de Cristo. Porém, considerando que Jesus nasceu pouco tempo antes da morte de 
Herodes, isto coloca-nos numa data anterior há 4 anos antes de Cristo. Alguns histo-
riadores afirmam ainda que Jesus nasceu no mês de agosto do ano 7 antes de Cristo. 
José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, nasceu em Belém, tal como Jesus? Verdade. 
Aliás, foi exatamente porque José era de Belém que ele e Maria tiveram que se des-
locar até lá para se registrarem no recenseamento decretado pelo Imperador Otávio 
Augusto. Todas as pessoas que viviam no Império Romano tinham que se registrarem 
nas cidades onde nasceram. 
A primeira árvore de Natal foi criada em Nova Iorque, no Natal de 1888? Mentira. 
A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. O pinhei-
ro é usado como árvore de Natal porque, na neve do inverno europeu, ele é a única 
árvore que permanece verde? Verdade. Os cristãos da antiga Europa ornamentavam 
suas casas com pinheiros no dia de Natal, porque ele é a única árvore que, na neve 
do inverno, permanece verde. A tradição transferiu-se para o Brasil, embora aqui não 
tenhamos neve.

Humor

Isto é Brasil
- Pra mim, roubar 11 milhões, eu preciso de algumas bananas de dinamite, e você?
- Pra mim, somente de alguns eleitores bananas...
Uma loira, uma ruiva e uma morena vão assaltar um banco e na fuga encontraram um 
guarda. Cada uma se esconde em um saco de lixo que acharam. O policial desconfia-
do chuta o primeiro saco, onde está a morena e ela finge ser um cão:
- Au! Au! Au!
O policial chuta o segundo saco e a ruiva finge ser um gato:
- Miau! Miau! Miau!
Ele então chuta o terceiro saco onde está a loira e ela grita:
- Batatas! Batatas! Batatas!

A menininha “loira” voltou da aula toda feliz e foi logo dizendo pro pai:
- Papai, hoje eu aprendi qual é o meu braço esquerdo!
- Qual é? Pergunta o pai.
- Este (mostrando o braço esquerdo).
- E qual é o direito?
- Eu ainda não sei, mas eu vou aprender amanhã!

Um camponês passa junto a uma lápide de onde se lê: “Aqui jaz um advogado, um 
homem honesto, um homem íntegro”.
E o camponês exclama assustado:
- Virgem Santíssima! Enterraram três homens na mesma cova!

Na escola, a professora explica:
- Se eu digo “fui bonita” é passado e seu digo “sou bonita” o que é Joãozinho?
- É mentira.

Mensagens

Um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar e guardar para sempre. 
Algumas pessoas são sim eternas... dentro da gente.

Levo cortes, sou ignorado, engulo grosserias e as pessoas ainda querem que eu seja 
sempre amigável...

Aprendi que o amor chega na hora exata. Que a maturidade vem aos poucos. Que 
a família é tudo. Que amigos bons e sinceros são poucos. Que cuidar da sua vida é 
sempre a melhor opção. Que dias melhores sempre virão. Que na vida, nem tudo vale 
a pena. E principalmente que minha felicidade depende das escolhas que eu faço.

Nunca chore diante das pessoas que não entendem o significado das suas lágrimas 
porque amar é uma arte mais nem todo mundo é artista.

Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não 
existirão resultados.

Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com os erros e continuar acreditando 
que no final tudo vai dar certo...

Há momentos em que Deus é tão tocado pelo o que vê em nós, que nos dá aquilo que 
precisamos e não apenas o que pedimos.

Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar.

Tem gente que é especialista em detectar pecados dos outros, mas é míope para en-
xergar os próprios pecados.

Pensamentos

Venho de tantas tempestades que até perdi o medo de chuva!
O ideal é ser feliz e não perfeito!
Matar um leão por dia é fácil... Difícil mesmo é desviar das antas.
A zombaria nasce da pobreza de humor.
Falar de sexo é falar de vida.
Seja leal com seus filhos, são eles que vão escolher o seu asilo.
Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Entre amigos as frequentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria, é preciso saber usá-la.
Apressa-te a viver bem e pense que cada dia já é uma vida.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
A verdadeira sabedoria é não parecer sábio. 
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

www.agazetadosmunicipios.com.br

Nesta última segunda-fei-
ra (1), alunos da Escolinha 
de Treino e do Grupo de 
Atletismo do Município de 
Redenção da Serra, planta-
ram 18 árvores frutíferas e 
nativas em torno da Qua-
dra Municipal da cidade. 
 O ato em prol do Meio 
Ambiente foi planejado 
pelas Secretarias do Agro-
negócio e Meio Ambiente 
e Secretaria do Esporte 
de Redenção da Serra.  
Antes de dar início ao 
projeto, a Secretária Nel-
ma de Angelis, explicou 
para os alunos sobre a 
importância e cuidados 
com o Meio Ambiente.  
“As árvores, além de filtrar 
o oxigênio, contribuiem 
para evitar a erosão do solo, 
que leva embora semen-
tes que germinam ou re-
põem a vegetação natural.  
Elas também servem de 

casa para aves, geram ali-
mentos, e algumas delas 
tem o seu valor medicinal, 
dentre inúmeros de ou-
tros benefícios”, disse ela. 
Uma árvore pode trans-
pirar por suas folhas, até 
60 litros de água por dia.  
Este vapor se mistura 
com as particulas de po-
luição do ar, e quando se 
acumulam em nuvens, 
caem em forma de chu-
va. Sendo assim, elas 
contribuiem para a lim-
peza de poluentes do ar.  
“Decidi fazer o plan-
tio das mudas próximo 
à quadra, pois, os alu-
nos estão ali quase que 
diariamente, e eles mes-
mos poderão cuidar.  
Além disso, ao redor qua-
dra há poucas árvores, e 
elas serão de sombra para 
nossos atletas, quando as 
atividades físicas forem 

realizadas na avenida, ou 
em festas que forem re-
alizadas no local” ainda. 
Foram plantadas duas Pal-
meiras, pertencentes à fa-
mília Arecaceae, plantas 
muitos conhecidas como 
Coqueiro e Tamareira; cin-
co Pitangueiras nativas da 
Mata Atlântica brasileira. 
Esta uma árvore de porte 
pequeno a médio, além de 
ser frutifera é usada como 
árvore ornamental; três 
Cerejeiras, árvore frutí-
fera, embora suas flores 
tenham sido consideradas 
das mais belas, tanto por 
sua delicadeza quanto for-
mato; oito Cedros, árvore 
com formato piramidal, 
muito utilizada em orna-
mentação urbana.Partici-
pou também o Professor 
do Projeto Redenção em 
Movimento, João Carlos 
Elisiário.

Projeto desenvolvi-
do pelas Secretarias do 
Esporte e Cultura de  
Redenção da Serra.  

Durante o período de  
Férias será desenvol-
vido um cronogra-
ma de atividades, para 

crianças e jovens de  
Redenção da Serra, procu-
rando proporcionar diver-
são e cultura. 

10/07 – Palmital
(Local: Campo)
12/07 – Lagoa

(Local: Salão da Igreja)
15/07 – Loteamento / C. Velha

(Local: Quadra)
17/07 – Paineiras

(Local: Salão de Festas)
19/07 – João Correia/ Pinheirinho

(Local: Salão da Igreja do João Correia)
22, 24 e 26/07 – Redenção da Serra

(Local: Quadra Municipal)

Horário: 8h30 as 11h30
Realização: Prefeitura de Redenção da Serra

Programação

Redenção da Serra:
Brincando Nas Férias

Prefeito prestigia peça de 
Teatro: Por trás dos Su-
tiãs, neste último sábado 
(29), na escola Coronel  
Queiróz em  

Redenção da Serra.  
A ideia do Prefei-
to é desenvolver um  
projeto pela Secretaria de  
Cultura do Município, 

para que uma vez por 
mês, a cidade recebe um  
grupo de teatro. Com  
entrada franca e censura  
livre.

Prefeitura de Redenção 
da Serra: 

NOTA - Teatro

Prefeitura de Redenção 
da Serra:

Alunos da Escolinha de 
Futsal e Atletismo  
Preservam o Meio  

Ambiente

O Projeto de Governo do 
Prefeito de Redenção da 
Serra, Prefeitura Itineran-
te, atendeu mais dois bair-
ros do Município, Lagoa 
e Ribeirão, neste sábado 
(29), no Salão da Igreja no 
bairro da Lagoa. A patici-
pação dos moradores foi 
acima do esperado, e des-
de o início da reunião até o 
final não faltaram assuntos 
e solicitações da popula-
ção. O prefeito conversou 
com todos os moradores 
que participaram do even-
to, ouvindo as solicita-
ções necessárias para ge-
rar melhorias aos bairros. 
Os temas mais abordados 
pela população foram: as 
condições das estradas ru-
rais, atendimento médico 
e melhorias no postinho e 
no prédio da escola, que 
atende 14 alunos do bair-
ro. Os moradores também 
pediram uma reforma no 
campo de futebol do bair-
ro, pois as condições da 
grama e dos vestiários es-
tão péssimas. Foi questio-
nada também uma melhor 
cobertura de sinal para 
celular e a instação de um 
orelhão próximo à esco-
la e à igreja. Outro ques-
tionamento da população 
foi em relação à aração 
de terra pelos pequenos 
produtores rurais.  Pedi-
dos que já haviam sido 
relatados pela população 
há tempos, em adminis-
trações anteriores, e que 
não foram atendidos. “Em 

relação às solicitações 
do bairro, a grande maio-
ria já está em andamento. 
São serviços simples, que 
podem ser realizados em 
curto prazo, levando para 
a população uma melhor 
qualidade de vida.” disse 
o Prefeito. Após o termíno 
da reunião o Prefeito já en-
trou em contato com seus 
assessores e secretários e 
solicitou rapidez nos pro-
cessos. As estradas que le-
vam ao bairro da Lagoa e 
Ribeirão já estão receben-
do manutenção, e todo o 
percurso estará concluído 
em poucos dias. O aten-
dimento médico continua 
com o mesmo cronogra-
ma, o veículo que busca 
os pacientes para trazer 
ao posto da cidade, con-
tinuará fazendo o mesmo 
percurso, sem deixar de 
atender a nenhum cidadão. 
Os pedidos em relação à 
infraestrutura do prédio do 
Posto também serão aten-
didos, no pazo máximo de 
15 dias. O campo que há 
anos espera reforma, tam-
bém entrará em fase de 
manutenção, pois, será um 
dos palcos do Campeonato 
Rural 2013, realizado pela 
Secretaria do Esporte do 
Município de Redenção 
da Serra. Nas reuniões da 
Prefeitura Itinerante os 
moradores aderiram a um 
abaixo assinado, requeren-
do da empresa de telefonia 
Vivo uma melhor condi-
ção do sinal para popula-

ção da zona rural, e a Pre-
feitura solicitará também 
à empresa, a instalação 
de um telefone público no 
bairro. “Quando nós nos 
deslocamos da sede da 
Prefeitura para cada bair-
ro do Município podemos 
ver, de perto, a verdadeira 
realidade do nosso povo. 
Se eu ficar apenas dentro 
do meu gabinete não verei 
e não sentirei a verdadeira 
necessidade da população. 
Eu quero estar junto, traba-
lhar, lutar para nossa Re-
denção. E isso não se faz 
sentado, mas se faz, cor-
rendo e lutando de mãos 
dadas com o povo reden-
cense.”, ressalta o Prefei-
to. Durante as reuniões, 
também é oferecido para 
as crianças um momento 
de recreação e lazer. O Se-
cretário de Esporte Nelson 
Dahdal leva para os bair-
ros, brincadeiras como: 
ping-pong, vôlei, perna de 
pau, chinelão de madeira e 
outros. “A ideia desta par-
te do projeto é para atender 
as crianças com brincadei-
ras que foram esquecidas, 
mas no decorrer do evento, 
até mesmo os mais velhos 
participam das recreações 
e relembram os tempos de 
criança.” disse o secretá-
rio de esporte. Segundo 
ele, além de proporcionar 
diversão, as atividades 
oferecidas ajudam no de-
senvolvimento de coor-
denação motora, reflexo e 
equilíbrio.

Prefeito de Redenção 
da Serra visita bairro da 

Lagoa

Nos dias 20, 21, 27, 28 de 
julho e 03 e 04 de agos-
to a Estância Turística de 
Campos do Jordão rece-
berá a 45ª edição do mais 
tradicional evento cultu-
ral de Campos do Jordão: 
a Festa da Cerejeira em 
Flor. Uma das principais 
atrações da Festa da Cere-
jeira em Flor de Campos 
do Jordão é sem dúvida a 
culinária típica japonesa, 
que poderá ser saborea-
da pelo público presente. 
Entre as delícias, estará 
o Bentô, o Sushi, o Tem-
purá, a Truta na Chapa, o 

Udon além do tradicional 
Yakissoba, uma espécie 
de macarrão incrementa-
do com carne, vegetais e 
molhos especiais. Além 
disso, a festa conta ainda 
com diversas atrações mu-
sicais e danças típicas. O 
Parque está ornamentado 
com belíssimas árvores de 
cerejeiras em flor. O even-
to conta com a dedicação 
da laboriosa Colônia Japo-
nesa há dezena de anos ra-
dicada na região da Man-
tiqueira e todo ano, como 
tradicionalmente acontece 
participa com barracas 

de salgados, doces, arte-
sanatos da região, cami-
setas, cds, bolsas, lem-
brancinhas, entre outras. 
 Maiores informações 
acesse o site oficial da 
festa: www.guiacampos.
com/festadacerejeira.A 
45ª Festa da Cerejeira em 
Flor de Campos do Jordão 
é uma realização da Bene-
ficência Nipo-Brasileira 
de São Paulo – Recanto de 
Repouso Sakura Home e 
o Clube Cultural e Recre-
ativo Cereja com o apoio 
da Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão.

Festa da Cerejeira em 
Flor de Campos do  

Jordão chega a sua 45ª 
edição

As inscrições para o XII 
Festival de Interpretação 
da Música Sertaneja “Luiz 
Carlos Cardoso” já estão 
abertas no Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e se-
guem até o dia 19 de julho. 
As apresentações integram 
a programação oficial de 
aniversário da cidade e se-
rão nos dias 27 e 28 de ju-
lho, no pátio da Arteduva-
le, antiga estação Central 
do Brasil.Podem partici-
par cantores solo, dupla e 
bandas de todo o país, nas 
categorias: Jovem Música 

Sertaneja (permitido uso 
de qualquer tipo de instru-
mento musical), Música 
Raiz (letras com tema na-
tureza e homem que traba-
lha no campo, podendo ser 
usado somente violão, vio-
la e acordeão) e Individual 
(o candidato deverá tocar 
e cantar, não sendo per-
mitido acompanhamento, 
podendo fazer uso de qual-
quer instrumento musical). 
  Cada candidato poderá ins-
crever-se como intérprete 
em apenas uma categoria, 
com apenas uma música. 
 As fichas de inscrição de-

vem ser retiradas no De-
partamento de Cultura, rua 
dr. Campos Salles, 530, 
São Benedito, ou solicita-
das pelo email cultura.pin-
damonhangaba@hotmail.
com, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17 horas.  
No ato da inscrição, o can-
didato deverá entregar, 
ainda, quatro cópias (digi-
tadas) da letra da música 
contendo título, compo-
sitor e intérprete, cópia 
de seu RG e CPF. Sendo 
menor de idade, deverá 
apresentar também os do-
cumentos do responsável.

Festival de Música  
Sertaneja em Pinda está 
com inscrições abertas


