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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.

Aviso Não Existe Falta de Jornais para demanda diariamente
Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição
no endereço: Rua dos Lírios n° 171 , Bairro: Flor do Vale,Tremembé-SP, onde

poderão ser retiradas.
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Miscelânea
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.

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

Usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) poderão
acessar dados sobre
serviços prestados em
estabelecimentos da rede
pública, como internações
e cirurgias.A partir de agora,
o usuário do Sistema Único
de Saúde (SUS) poderá
acessar as informações sobre
o atendimento que recebeu
nas unidades públicas, por
meio do Portal de Saúde do
Cidadão. O novo portal foi
lançado nesta terça-feira (5)
pelo ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.No
p o r t a l  h t t p : / /
portaldocidadao.saude.gov.br,
serão registradas
informações sobre
internações, atendimentos
ambulatoriais de alta
complexidade e cirurgias –
dados de divulgação restrita
aos pacientes, que poderão
liberá-los a médicos por
quem estejam sendo
acompanhados.O usuário
também poderá acrescentar
informações importantes
relacionadas à sua saúde,
como doenças crônicas ou
alergias, ou anexar laudos de
exames já realizados. “Ao
acessar estas informações,
qualquer equipe de saúde em
qualquer lugar do Brasil
poderá traçar o diagnóstico
e ofertar o tratamento mais
adequado ao histórico do
paciente”, ressaltou o
ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, acrescentando que a
ferramenta permite, ainda,
que o cidadão possa se
comunicar com o seu médico
e inclusive receber
orientações.O usuário poderá
consultar se já possui um
número do Cartão SUS.
Quem não tem pode fazer o
pré-cadastro e depois validá-
lo na unidade de saúde mais
próxima. Quem já tem
também precisará ir até uma
unidade de saúde para
receber a senha de acesso ao
Portal e concluir o
cadastro.Além das
informações individuais,
ofertadas restrita e
pessoalmente, o portal

também possibilitará consulta
a todos os estabelecimentos
que atendem pelo SUS,
como unidades básicas,
clínicas e hospitais. Com o
auxílio de mapas, o cidadão
localizará a opção de
atendimento mais próxima e
identificará pontos para
retirada de medicamentos
pelo programa Aqui Tem
F a r m á c i a
Popular.TECNOLOGIA
NAS UNIDADES
BÁSICAS – Outra
ferramenta que moderniza os
serviços de saúde é
o softwarepúblico E-SUS
Atenção Básica (E-SUS
AB), capaz de organizar a
gestão do funcionamento das
unidades básicas e que será
ofertado gratuitamente a
todos os municípios.A
plataforma, desenvolvida a
partir de convênio entre o
Ministério da Saúde e a
Universidade Federal de
Santa Catarina, implanta o
prontuário eletrônico, que
reunirá, sem necessidade de
papel, todo o histórico de
atendimento daquele
paciente. Além disso, oferece
soluções para controle de
estoques de medicamentos e
insumos, agendamento de
consultas e monitoramento
do cumprimento da carga
horária dos profissionais de
cada unidade.”O Ministério
da Saúde desenvolveu um
sistema para ajudar o
prefeito a gerenciar melhor a
Unidade Básica de Saúde,
controlar o horário do
médico, a agenda e manter as
informações do prontuário do
cidadão disponíveis aos
profissionais de saúde. Assim,
o médico vai saber quais
doenças aquele paciente tem,
quais tratamentos e exames
já realizou e poderá prestar
um atendimento de melhor
qualidade”, informou
Alexandre Padilha.Segundo
o ministro, a ferramenta irá
proporcionar economia aos
m u n i c í p i o s .
“Há municípios que chegaram
a gastar até R$ 2 milhões
para desenvolver um sistema

próprio de informação.
Agora, todos receberão de
graça”, destacou.As
informações específicas
sobre cada paciente que
constarem na plataforma
ficarão registradas nas
unidades de cada município.
Para ampliar a adesão a essas
ferramentas e aperfeiçoar a
capacidade de atendimento,
o Ministério da Saúde, em
parceria com o Ministério das
Comunicações, irá custear
conexão a internet banda
larga para as quase 14 mil
unidades básicas que
aderiram ao Programa
Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade
(PMAQ). O programa induz
a ampliação do acesso e a
melhoria da qualidade da
atenção básica.”Vamos
financiar a Internet Banda
Larga, com velocidade
adequada para todas as UBS
que fazem parte do PMAQ
e ainda para as novas que
vierem a fazer parte do
programa. Desta forma,
vamos garantir que todos os
dispositivos e ferramentas
que integram o conjunto de
ações do sistema nacional de
saúde sejam acessados por
todas as UBS que fazem
parte do PMAQ”, afirmou o
secretário de Gestão
Estratégica e Participativa,
Luiz Odorico Andrade.A
conectividade garante maior
agilidade no uso do Cartão
Nacional, do prontuário
eletrônico e do Portal do
Cidadão, aumentando, assim,
o acesso e a integração do
SUS.Em fevereiro, será
realizada audiência pública
com as operadoras de
telefonia para definir o
cronograma de implantação
desse serviço. Após a
discussão com o setor
p r i v a d o ,
 a expectativa é lançar em
março o edital para
selecionar as empresas que
levarão a conexão às
u n i d a d e s .
Todos os custos serão pagos
p e l o
Ministério da Saúde.

Portal reúne dados
sobre atendimento a

pacientes do SUS

Em vigor desde 1º de janeiro,
o novo salário mínimo de R$
678 só começa a ter efeito
na renda da maioria dos
trabalhadores brasileiros
nesta semana, com o
pagamento da quantia
referente ao mês passado. O
Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS) também está
depositando os benefícios do
piso previdenciário pelo novo
valor. O pagamento das
aposentadorias, dos auxílios
e das pensões da Previdência
começou no último dia 25 e
vai até quinta-feira, dia 7.
Quem recebe a cada 15 dias

já foi beneficiado pelo
aumento do salário mínimo no
pagamento referente à
primeira quinzena de janeiro.
Quem recebe no dia 30 ou
no início de cada mês só
passou a sentir a diferença ao
receber o salário do mês
passado.

Salário Mínimo de R$
678 começa a ser pago à

maioria dos
trabalhadores

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
do Departamento de
Arrecadação, informa aos
munícipes que iniciará, a
partir do dia 15 de março,
o recebimento do IPTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano).Neste
ano de 2013 serão
enviados mais de 66 mil
carnês. Todos os
envelopes serão enviados
através do Correio aos
endereços até o dia 20 de
fevereiro.De acordo com
informações da secretaria

de Finanças, a estimativa
de recebimentos será  de
R$ 21.604.614,13.A
atualização do valor do
imposto para esse ano é
de 4,92%, de acordo com
o IPC (Índice de Preço ao
Consumidor) da FIPE
(Fundação Instituto de
P e s q u i s a s
E c o n ô m i c a s ) . O
pagamento poderá ser
feito em cota única, com
desconto de 10%, para
pagamento até a data do
vencimento; ou
pagamento em duas cotas,

com desconto de 5%, para
pagamento até a data do
vencimento. E pagamento
em até 10 parcelas, com
desconto de 2%, para o
pagamento até a data do
vencimento de cada
p a r c e l a .
A primeira parcela da cota
única ou a primeira da
cota dupla, terá seu
vencimento em 15 de
março e as demais
também nos
dias 15 dos meses
subsequentes, até
dezembro de 2013.

Carnês de IPTU serão
entregues até 20 de
fevereiro em Pinda

A Unitau está com inscrições
abertas, até o dia 22, para
alunos interessados em
concorrer a bolsas de estudos
das modalidades Familiar,
Fidelidade e Atleta.Para
pleitear o benefício, é
necessário preencher um
requerimento disponível no
site da Unitau
(www.Unitau.br), na aba
Portal do Aluno, imprimi-lo e
levá-lo, junto com a
documentação solicitada, até
a Pró-reitoria Estudantil
(PRE). A lista de documentos

segue abaixo.A Bolsa
Familiar garante 15% de
desconto nas mensalidades e
é direcionada para estudantes
que possuem um ou mais
membros da família (irmão,
pai, mãe, filho ou cônjuge)
matriculados em um dos
cursos presenciais da
Unitau.A Bolsa Fidelidade
garante 15% de desconto e
é destinada a alunos egressos
da Escola de Aplicação Dr
José Alfredo Balbi (Colégio
Unitau).A Bolsa Atleta é
direcionada para alunos

atletas, confederados e que
competem profissionalmente.
Ela prevê desconto de até
100% nas mensalidades. Os
três benefícios serão
concedidos de acordo com
a disponibilidade financeira
da Universidade.Mais
informações podem ser
obtidas no site da
Universidade ou na Pró-
reitoria Estudantil, localizada
na Avenida Nove de Julho, nº
183, no Centro.
O telefone da PRE é o (12)
3625-4180.

Taubaté: Estão abertas as
inscrições para as bolsas

Familiar, Fidelidade e Atleta

Nesta segunda-feira 04/02,
tiveram início às aulas dos
cursos de graduação em
Administração e Pedagogia
na E.M.E.F. Coronel Ribeiro
da Luz. Os cursos, que tem
duração de 4 anos, são
provenientes da parceria
entre Prefeitura de São Bento
do Sapucaí, através da
Secretaria de Educação, e do
Centro Universitário
Hermínio Ometto –
UNIARARAS. Para dar as

boas vindas aos alunos,
estiveram presentes: o
Supervisor Pedagógico de
Cusos à Distância da
UNIARARAS Helrick; a
Secretária de Educação
Lidiane César; a Diretora da
E.M.E.F. Cel Ribeiro da Luz
Benedita Pinheiro e a Vice-
Diretora Genoveva Torres.
Os responsáveis
agradeceram a presença de
todos e explanaram sobre o
quão importante é o

comprometimento da turma
para o sucesso do curso,
bem como a força de
vontade, já que as aulas serão
oferecidas no município, não
precisando viajar.
A Prefeitura deseja aos
alunos um bom curso. O
e n s i n o
 é o bem mais valioso que
uma pessoa pode adquirir ao
longo da
v i d a .
Sucesso a todos!

Cursos de Graduação tem
início em São Bento do

Sapucaí
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A cantora Mara Maravilha
realizará um grande show
gospel em
Pindamonhangaba, na
sexta-feira (8), a partir das
20 horas, na Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso. O evento está
sendo realizado pela
Prefeitura de
Pindamonhangaba e tem
entrada gratuita. Toda a
população está convidada
a participar.Abrindo o
show, o grupo Incendiart,
de Pinda, fará uma
apresentação de teatro e
dança, a partir das 18
horas. Mara
MaravilhaEliemary Silva
da Silveira nasceu em
Itapetinga, interior da
Bahia, em 6 de março de
1968. A baiana recebeu o
apelido “Mara” de sua avó
Maria Félix, mas foi
através de Silvio Santos
que se tornou conhecida
mundialmente como
Mara Maravilha.Em
1987, com Show
Maravilha no SBT, passou
a ser um dos principais

ícones infantis do Brasil
e uma atração televisiva
como um dos nomes
mais populares do
país.Em 1995, de maneira
inusitada, após sua
conversão ao Evangelho,
Mara decidiu mudar
radicalmente os rumos de
sua carreira, passando a
investir exclusivamente
no segmento gospel.
Atualmente, seu
Ministério recebe o
apoio e respeito de
diversas denominações
como Igreja Batista,
Assembleia de Deus,
Renascer em Cristo,
Presbiteriana, Paz e Vida,
Metodista, Quadrangular,
dentre muitos outras.Abra
Seu Coração foi seu
primeiro álbum gospel,
lançado pelo seu próprio
selo Maravilha Music, e
ganhou disco de platina
pela vendagem superior a
250 mil cópias, dando
início com êxito a nova
etapa de sua carreira.
Nesta fase de sua carreira
continua sempre fiel ao

público infantil: quando
se trata de repertório
infantil, a compositora
Mara assina quase todas
as letras.O seu louvor e
trabalho ultrapassou
fronteiras e em turnês
internacionais esteve em
diversos países. Além da
música, literatura é uma
de suas grande paixões e
no livro As Maravilhas
que Deus Faz por mim
(Editora Unipo), com
relatos sobre sua vida e
conversão, escrito pela
Jornalista Mônica Paz,
Mara assina seus
primeiros textos com
mensagens de auto-ajuda
com base bíblica.O
lançamento de sua Bíblia
Ministerial, pela Editora
G e o g r á f i c a ,
é tido pela artista como
uma das suas maiores
conquistas para um novo
ciclo em sua vida,
expandindo a sua visão e
m i s s ã o ,
dando início ao
Ministério Mara
Maravilha.

Mara Maravilha realiza
show gospel em Pinda

Campos do Jordão
recebe mostra de arte

cusquenha

O Acervo dos Palácios -
órgão vinculado à Secretaria
da Casa Civil - apresenta, de
9 de fevereiro a 28 de abril,
no Palácio Boa Vista, em
Campos do Jordão, a
exposição “Cusquenhos nas
Coleções de Arte dos
Palácios - Reflexões Sobre
o Gosto nos Anos 1960 e
1970”. Serão exibidas
pinturas da escola cusquenha,
esculturas, mobiliários,
imagens sacras e objetos
litúrgicos que fazem parte do
Acervo.Nos final dos anos
1960, com o objetivo de
decorar o Boa Vista,
inaugurado em 1964 e o
Palácio dos Bandeirantes,
inaugurado em 1965, o
governo paulista adquiriu 66
pinturas da escola cusquenha
sem conhecer a procedência,
a origem, o período e local
de produção dos quadros.
Com o apoio do Instituto de

Física da Universidade de
São Paulo e da historiadora
Aracy Amaral, a curadoria do
Acervo iniciou uma
investigação pioneira das
telas cusquenhas com o
objetivo de reclassificar a
coleção e esclarecer as
dúvidas sobre as datas
aproximadas de produção
das obras, uma vez que nem
todas foram feitas no período
colonial.A professora Aracy
Amaral, consultora da
mostra, destaca que a
denominação “cusquenhos” -
telas do período barroco
andino - pode ser utilizada
tanto em obras da cidade de
Cusco quanto de outras
regiões do Peru, do Equador
ou da Bolívia. Arte
Cusquenha A arte
cusquenha é a representação
mais viva do barroco mestiço
peruano do século XVI,
caracterizado pela

representação de ícones e
temas do catolicismo,
associado aos temas incaicos
seculares e populares.É
considerada uma das mais
importantes manifestações
do trabalho de catequese
realizado pela Igreja Católica
na colonização da América
andina. O termo
“cusquenho” não se limita a
Cusco, local de origem
destas pinturas, mas uma arte
difundida para toda a região
a n d i n a .
 Serviço Exposição:
“Cusquenhos nas Coleções
de Arte dos Palácios” Local:
Palácio Boa Vista - Avenida
Adhemar de Barros, 3.001
- Campos do Jordão/SP
Data: de 9 de fevereiro a 28
de abril Horário:
 de quarta-feira a domingo e
feriados, das 10h às 12h e
das 14h às 17h Entrada:
gratuita

Os foliões irão pagar
mais pelas bebidas neste
carnaval. É o que aponta
pesquisa divulgada ontem,
dia 5, pelo Instituto
Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio
Vargas. Cervejas e
chopes, por exemplo,
subiram 12,99% entre
fevereiro de 2012 e
janeiro de 2013, enquanto
a inflação acumulada no
período subiu 5,95%,
medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor
Semanal (IPC-S).”Os
biriteiros estão
perdidos”, brincou o
economista André Braz,
da fundação. O cafezinho
teve alta de 12,13% e
refrigerantes e água
mineral, de 8,67%, no

mesmo período.Segundo
Braz, “em relação ao ano
passado, as bebidas já
ficaram mais caras”. Ele
acredita que, durante o
feriado do carnaval, “em
função da demanda, os
preços subam um pouco
mais”.A variação média
dos preços dos produtos
e serviços consumidos no
carnaval também superou
a inflação medida pela
FGV, atingindo 7,46% nos
últimos 12 meses. “O que
o folião gasta mais é com
comida e bebida e, às
vezes, com hospedagem,
quando viaja para outro
local. Esses três
segmentos – comer, beber
e se hospedar – ficaram
extremamente mais
caros”. Doces e salgados

mostraram aumento de
10,98%. Já hotéis
subiram 7,12%.O
economista destacou que
no aumento do preço das
bebidas estão embutido
também elevação de
impostos. “De qualquer
forma, o preço para o
consumidor final subiu”.
Mesmo quem optar por
comprar bebidas em
s u p e r m e r c a d o s ,
 onde em geral é mais
barato, vão perceber
também que o produto
ficou mais caro. “Quem
gosta de beber já notou
que a bebida ficou mais
c a r a .
 E pode
 ficar mais cara ainda no
período em que o
consumo é maior”.

Bebidas mais caras
neste carnaval

Em seu 12º ano de desfile
carnavalesco Erê, projeto
sócio cultural da cidade de
Tremembé, ira realizar um
feito inédito: levará o carnaval
do vale, com suas
características culturais, ao
rio de janeiro, em parceria
com o museu Carmem
Miranda e a escola de samba
império serrano. o projeto
nasceu visando unir as
culturas e o Erê com sua
identidade cultural fixada nas

expressões vale paraibanas,
com ritmos, danças, figurinos,
bonecões, irá ao rio de
janeiro levar suas oficinas de
confecção de adereços e
fantasias realizadas pelos
participantes e de toques
coordenadas pelo mestre
Quintino Bento.A Escola de
Samba Império Serrano
através de sua escola mirim
e o núcleo de jongo também
irá ministrar oficinas aos
membros do Erê, realizando

a integração entre as
culturas.O tema será a
inesquecível Carmem
Miranda.As oficinas estão
sendo realizadas de quarta a
sábado na sede do projeto na
casa de cultura prof. Quintino
Jr. na Rua Dona Zília nº 47
Centro- Tremembé/SP.As
fantasias serão distribuídas
gratuitamente. Contatos:
Fátima Ortiz (12) 9228-
9953 Casa de cultura de
Tremembé (12) 3674-2502

GRUPO CULTURAL ERÊ
DE TREMEMBÉ LEVA

CARNAVAL DO VALE AO
RIO DE JANEIRO


