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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
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos

Federais, Estaduais e Municipais.
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Curiosidades
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimaduras. Em
contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele pode grudar e deslocar
a pele que protege o local atingido. Pasta de dentes, manteiga e qualquer outro produto caseiro
também devem ser evitados. Em queimaduras leves, a melhor indicação é usar água fria para
resfriar o local queimado e evitar a formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou
em compressas.

Conheça os objetos e símbolos que trazem sorte:

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e felicidade.
Elefante: pata atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebrar as negatividades.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acredita que irá
atrair sorte e proteção para a sua vida.

A parte do México conhecida como Yucatán vem da época da conquista, quando um espanhol
perguntou a um indígena como eles chamavam esse lugar e o índio respondeu “Yucatán”. Mas
o espanhol não sabia que ele estava informando “não sou daqui”.

Humor

Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. Acontece
que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca deixava de receber
o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o outro turco atrás dele. Até que
um dia eles se cruzaram no bar de um português e começaram uma discussão. O turco
encurralado não encontrou outra saída, pegou um revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e
disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
E puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
Mensagens

Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da história,
milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à sua luz.
Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez ainda
continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Nós devemos banir das nossas fileiras toda a ideologia feita de fraqueza e impotência. São
errados todos os pontos de vista que valorizam a força do inimigo e subestimam a força do
povo.

Nada tem em si o homem que deveria dominar tanto quanto a sua força de fantasia, a mais
nobre e, ao mesmo tempo, a mais perigosa das faculdades humanas.

Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação
através de você, e por que só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única.

Nenhuma pessoa, mesmo riquíssima, tem um futuro melhor que o seu. Deus teceu para você
uma felicidade que está a caminho e ninguém tem permissão de ocupá-la em seu lugar. Aceite
isso como verdadeiro, acredite existir um grande tesouro à sua espera e faça por merecê-lo.
Oriente seu pensamento, ame mais, cale as críticas, lamentações e ofensas e estarás atraindo
a felicidade a cada ação, a cada minuto. Siga seu próprio modelo. Solte a alegria, o sorriso, o
bom pensamento e jamais desanime da boa intenção. Há ricos que quanto mais riqueza tem,
mais insatisfeitos são.

Pensamentos

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
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, por si só 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.
A ironia é uma tristeza que não podendo chorar, ri.
É preciso nunca fazer as coisas pela metade.
Onde existe vontade, existem os meios.
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Gotas de chuva gostam de se aliar as tempestades.
Bom em tudo, bom em nada.
O que vemos depende principalmente do que queremos.
Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.
Não faça aos outros aquilo que queres que te façam.
Um homem prudente vale mais do que dois valentes.
Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.
Quem não vive para servir, não serve para viver.
O tempo destrói tudo aquilo que ele nãoajudou a construir.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
Pois a coragem cresce com a ocasião.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
Todo mundo é capaz e dominar uma dor, exceto quem a sente.
Há razões para duvidar e uma só para crer.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.
O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Miscelânea Prefeitura de São Bento
do Sapucaí promove o

plantio de árvores
frutíferas e nativas no

município 

“Poesia Viva” aproxima
população e arte em
Pindamonhangaba

Artistas de
Pindamonhangaba estão
preparando diversas ações
para celebrar o Dia Nacional
da Poesia na cidade, por
meio do Departamento de
Cultura da Prefeitura. A data
comemorativa é dia 14, e a
comemoração em Pinda será
no sábado seguinte, dia 16 de
março. As ações de interação
com a população serão
realizadas das 7h às 12h, na

praça do Mercado, em meio
à feira livre, e na praça
Monsenhor Marcondes.
Haverá atores, performers,
bailarinas e panfletistas,
levando a poesia às pessoas,
por meio de sua arte.
Enquanto os atores
declamam poesias na área da
feira livre e os panfletistas
distribuem poesias aos
pedestres, os performers
farão sua exposição na praça

Monsenhor Marcondes, a
partir das 9 horas. O
encerramento será às 11
horas, com apresentação de
“Os Pobres”, de Olavo Bilac,
com as bailarinas da Cia
Cênica de Dança Mônica
Alvarenga. Durante o
s á b a d o ,
o Gonzaga Som também
estará colocando poesias
declamadas em sua
programação.

Prefeitura de
Pindamonhangaba
realiza reunião com

moradores da região do
bairro Cidade Jardim

A Prefeitura de
Pindamonhangaba realizou
na última terça-feira, dia 5 de
março, uma reunião com
moradores dos bairros
Cidade Jardim, Jardim
Princesa, Mossoró e Lago
Azul, onde foram abordados
questões de interesse dessas
comunidades. Na reunião,
que também contou com os
profissionais que atuam nas
secretarias e diretorias da
atual administração, o

prefeito Vito Ardito Lerario
conversou com os munícipes
e encaminhou os
questionamentos às áreas
responsáveis, para que
possam ser solucionados.
Além disso, os moradores
presentes ao encontro
votaram para escolher as
duas obras que serão
realizadas na região que
abrange estes bairros: a
ampliação do prédio e dos
atendimento do PSF

(Programa Saúde da Família)
e também a construção de um
piscina. A população também
votou sobre a questão da
administração do campo de
futebol, que a partir de agora
vai ficar sob a
responsabilidade da equipe
que também está à frente do
Centro Educacional
M u n i c i p a l
“Cícera da Conceição
Santos Santana”, do bairro
Cidade Jardim.

A Fazenda Nova Gokula, um
dos produtos turísticos
formatados de
Pindamonhangaba, e que faz
parte do Projeto Circuito
Mantiqueira, está realizando
melhorias em sua sede, como
a reforma dos templos. Com
esse investimento, além de
beneficiar a comunidade hare
krishna que vive no local, o
turismo terá um ganho, com
maior infraestrutura para os
visitantes. O Departamento
de Turismo da Prefeitura
apoia as ações turísticas do
local. Após o período das
chuvas, a reforma dos
templos retomará as obras,
com a colocação de manta
asfáltica, impermeabilizando
os prédios contra a infiltração
e a umidade e culminando nos
acabamentos com a pintura
realçando a arquitetura
védica. A visitação à Fazenda
continua acontecendo. O
turista terá mais verde, como
por exemplo, as palmeiras
imperiais e coqueiros, como

também outras espécies de
árvores da mata ciliar,
plantadas às margens da via
de entrada e na área central.
Aos finais de semana, o
visitante, além de se absorver
na atmosfera de paz,
mantras, sabores e cores da
cultura da Índia no local,
agora também poderá fazer
aulas de yoga e de artes
marciais nas técnicas do
Ninjutsu – arte ninja
t r a d i c i o n a l .
Sustentabilidade. Visando
a sustentabilidade dos
moradores e a proteção
ambiental, a Fazenda Nova
Gokula está recebendo o
curso de olericultura
orgânica, do Departamento
de Agricultura do Estado de
São Paulo, em parceria com
o Sindicato Rural de
Pindamonhangaba e o Senar
– Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural. O
curso terá início em março,
com aulas práticas dois dias
da semana, até outubro. Os

participantes, moradores de
Nova Gokula, da cidade e
do entorno, aprenderão
sobre o preparo do solo,
adubagem sem química,
mudas, cultivo variado,
colheita, custos e
comercialização dos
produtos da horta orgânica.
Nova Gokula também iniciou
o Plano de Desenvolvimento
Sustentável, um projeto que
será executado em nível
nacional, pelo movimento
hare krishna, que
implementará economia,
turismo, meio ambiente e o
lado social nos seus centros
culturais e em suas
comunidades rurais. A área
de soltura de pássaros e
animais de pequeno porte,
parceria entre o Ibama e
Nova Gokula, ganhou o
apoio de um grupo de
biólogos para realizarem
monitoria das espécies que já
se ambientaram nesta
unidade de conservação
ambiental. 
 

Pindamonhangaba:
Fazenda Nova Gokula

investe em melhorias e
incrementa turismo

Em até seis meses,
medicamento de alta
tecnologia para pacientes
com Hemofilia A estará
disponível. Expectativa é
de que 10 mil pessoas
sejam beneficiadasO
Sistema Único de Saúde
(SUS) beneficiará cerca de
10 mil brasileiros com a
oferta gratuita de um
medicamento de alta
tecnologia no controle de
sangramentos para pacientes
com hemofilia A. O Ministério
da Saúde aprovou nesta
quinta-feira (7) o uso do fator
VIII recombinante, que
estará disponível em até seis
meses nos hemocentros do
país, para esse tipo de
tratamento.O Brasil também
passa a produzir
nacionalmente o
medicamento, por meio de
transferência de tecnologia. É
o resultado da Parceria de
Desenvolvimento Produtivo
(PDP) firmada em outubro de
2012 com a Empresa
Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia (Hemobrás).
A expectativa é de que o
ministério passe a adquirir o
medicamento a preço quatro
vezes menor do que o valor
médio atual pago para
atender a demandas
judiciais.A parceria amplia o
acesso da população a
medicamentos mais
modernos e eficazes e
qualifica a atenção prestada
aos pacientes hemofílicos.
“Esse tratamento é o que
existe de mais avançado no
mundo. Com a produção
nacional, o país conseguirá
atender a cerca de 90% dos
portadores da doença, com

exceção dos pacientes
intolerantes ao tratamento”,
afirma o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.Com a
mesma eficácia e segurança
que o do fator plasmático, já
ofertado no SUS, o novo
medicamento tem a
vantagem de não depender
de doações de sangue, o que
limita a produção. Estudos
apontam que a taxa de
sucesso no tratamento com o
fator VIII recombinante é
igual ou superior a 90%.
Atualmente, 97% dos
tratamentos para hemofilia
realizados no SUS ocorrem
com uso de plasma humano
(plasmático).Os 3% restantes
são pacientes que já recebem
o tratamento com o fator VIII
recombinante por meio de
ações judiciais. Para cumpri-
las, o ministério gastava entre
U$ 1,5 a U$ 1,75 por
unidade do medicamento.
Com essa nova PDP, estima-
se que até 2014 o uso do
fator VIII recombinante deve
corresponder a 20% do total
de tratamentos.PARCERIA
– Ainda em 2013, a
Hemobrás fornecerá 350
milhões de unidades
internacionais do fator VIII
recombinante, ao custo de
US$ 120 milhões. Esse valor
inclui a transferência de
tecnologia.Atualmente,
apenas três empresas no
mundo produzem a droga.
Por meio da PDP entre a
Hemobrás e o laboratório
privado americano Baxter, o
Brasil irá incorporar a
tecnologia e no decorrer dos
próximos 10 anos passará a
produzir o
medicamento.”Esse é um

grande avanço que alia
desenvolvimento tecnológico,
inovação e economia para os
cofres públicos. Trata-se de
uma política tecnológica a
serviço da demanda social”,
afirma o secretário de Ciência
e Tecnologia do ministério,
Carlos Gadelha.DOENÇA –
 A hemofilia é uma doença
hemorrágica, de herança
genética, que leva à perda de
mobilidade do paciente.
Traumas – até os mais leves
que ocorrem na vida de
qualquer criança – podem
causar hemorragias graves e
que ameaçam a vida ou
causam sequelas.
Atualmente, 16 mil
hemofílicos são assistidos
pelo SUS, 10,5 mil deles com
hemofilia A e B. Desse total,
3,4 mil são portadores da
forma grave da doença,
caracterizada por
sangramentos em uma
mesma articulação, que pode
levar ao dano articular e em
alguns casos à invalidez.Os
portadores dependem de
transfusões de sangue
repetidas e da administração
dos fatores de coagulação
que eles não conseguem
produzir. Nos hemofílicos do
tipo A, o fator da coagulação
que está faltando no corpo da
pessoa é o fator  VIII, e é
esse que deve ser reposto.Se
não forem tratadas, as
repetidas hemorragias nas
articulações causam
deformidades e perda de
mobilidade. A profilaxia com
fator VIII aplicado
regularmente durante o
período de crescimento das
crianças evita sangramentos
e previne  deformidades.

SUS oferta novo medicamento a

hemofílicos

Sexta-feira 08/03, além de
comemorar o Dia Mundial da
Mulher, a Prefeitura de São
Bento do Sapucaí, através da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, promoveu o
plantio de mudas no
município. Uma quantia de
1.808 mudas frutíferas e
nativas, cedidas pela
COMDEC – Coordenação
Municipal de Defesa Civil,
arrecadadas através de
recompensação ambiental de
retiradas de árvores nativas
ou exóticas em área de APP
(Área de Preservação

Permanente), foram doadas
à Secretaria, que por sua vez
convidou alunos da E.M.E.I.
Jardim Encantado e alunos
do E.E. Dr. Genésio
Cândido Pereira para a
realização do plantio. Os
alunos do CEPROCOM e da
E.M.E.F. Coronel Ribeiro da
Luz participarão do plantio
nas próximas semanas.A
ação visa promover a
expansão da área verde no
município. Visa também
suscitar a educação ambiental
e a importância da
preservação desde cedo na

vida dos alunos.O Prefeito
Ildefonso Mendes Neto
esteve presente e alegrou-se
ao ver as crianças plantando.
“É o futuro de São Bento do
Sapucaí semeando um futuro
melhor”, concluiu.As mudas
foram dispostas no Centro de
Lazer do Trabalhador
(Quadra Municipal) e
próximas à ponte do Bairro
do Campo Monteiro.Outra
a ç ã o ,
desta vez de recuperação de
mata ciliar, será promovida
em breve no Bairro Baú do
Centro.

A Prefeitura de São Bento
doSapucaí, através da
Secretaria de Esportes e
Lazer, em parceria com o
projeto “GolaçoSocial -
Escola Zico 10”, vem
realizando desde 2012  um
trabalho de incentivo ao
esporte e aoestudo.O
projeto, que contempla 150
jovensatletas sambentistas e
tem como tema proposto
“descobrir talentos e
incluirsocialmente as
crianças”, dá todo o suporte
necessário aos jogadores,
com treinospreparatórios e
disponibilização de uniformes
e materiais desportivos; além
doincentivo aos estudos, pois
o aluno que não vai bem na
escola perde a bolsa
naEscola Zico 10.Contudo, 8
meses após o início
doprojeto, os municípios
participantes receberam a
notificação de que os
jovensjogadores realizariam
uma seleção geral, onde cada
cidade poderia ter um
atletadestaque escolhido para
a preparação profissional no
Centro de Futebol do Zico

“CFZ”.São Bento do
Sapucaí, no entanto, teve 3
atletas selecionados. De
acordo com osresponsáveis,
é visivelmente claro que os
atletas estão se dedicando
bastante eexiste muito
potencial na cidade.Eric
Adriano Venâncio Silvério
eGerson Gomes Domingos,
ambos da categoria sub 15,
desbancaram milhares
dejovens de outras cidades
do Brasil e partiram na
segunda-feira 04/03,
acompanhadosdos pais,
rumo ao Centro de Futebol
do Zico, em Brasília –
Capital. Os
jovenssambentistas passarão
o ano de 2013 treinando com
todo o aporte
financeiro,físico, moral e
educacional, para que
futuramente possam se
tornarprofissionais na área e
poderão, dependendo do
desempenho de cada um, vir
afechar grandes contratos
com clubes renomados de
futebol.Em agosto será a vez
doselecionado Sótenes
Kleper de Oliveira Costa, da

categoria sub 11, trocar
oendereço de São Bento do
Sapucaí por Brasília.
Acompanhado de seu pai,
pela poucaidade, Sótenes é
uma exceção no “CFZ”
devido ao grande
d e s e m p e n h o
apresentadopelo jogador
durante os 8 meses de treino
e nas avaliações oficiais.A
Escola Zico 10, durante
osmeses de atividades no
município, já vem colhendo
grandes frutos.
Outrasavaliações virão e
novos jogadores poderão ser
selecionados, tudo depende
dodesempenho e da
dedicação de cada um. “A
Prefeitura está dando todo o
incentivoaos talentos de São
Bento do Sapucaí para que
se esforcem hoje e
futuramentecolham os bônus
deste esforço. Estamos muito
c o n t e n t e s .
Continuaremos nos
empenhandopara a ascensão
de novos talentos”, reforça o
Secretário de Esportes e
Lazer,Benedito Carlos de
Souza “Dil”.

Jovens atletas deixam São Bentodo

Sapucaí para morar em Brasília e treinar

com profissionais do futeboldurante o

ano de 2013
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Aconteceu no último dia 2 de
março a primeira Etapa do
Circuito Sesc Xadrez Escolar,
onde esteve presentes alunos
de varias escolas de Taubaté
da rede publica e privada
divididos nas categorias sub
10, sub 12 e sub 14
masculino e feminino.O
equilíbrio entre os jogadores
é muito grande e algumas
rivalidades já foram
colocadas à mostra nesta
etapa, como é o caso na
categoria sub12 masculino
onde os jogadores João
Pedro Eulogio do colégio
BASIC e o jogador Gabriel
Massaharu do colégio
Tableau terminaram
empatados com o mesmo
numero de pontos e nos
critério de desempate, algo
raro no método usado em
torneios de xadrez, e na
partida extra João Pedro

levou a melhor e ficando com
o titulo e o Gabriel
Massaharu ficando em
segundo lugar e em terceiro
da categoria ficou o atleta da
escola municipal Evaristo
Lorenzo Santos, na categoria
sub 10 masculino o campeão
foi Luiz Hirokazu do colégio
Objetivo, ficando em
segundo Thiago Ribeiro do
Cotet e em terceiro
Guilherme Ricardo do
Objetivo, na categoria sub10
feminino a campeã foi Maria
Clara Prazeres do colégio
Objetivo, em segundo ficou
a atleta Sophia Ricardo do
Objetivo e em terceira ficou
a atleta Julia dos Santos da
escola Municipal Evaristo, na
categoria sub14 masculino o
campeão foi Victor Ferraz da
escola municipal Esplanada I,
o vice campeão foi Bruno
Israel Ferraz da escola

municipal Esplanada I,
ficando em terceiro Esdras
Hiroshi da escola Municipal
Evaristo.O destaque da
competição ficou com os
atletas da escola Municipal
Evaristo, tanto no masculino
quanto no feminino, sendo
para muitos a primeira
competição e se saíram muito
bem segundo o professor de
educação física deles
Alexandre Prado.A próxima
etapa acontece no mês de
abril podendo participar
alunos da cidade que
completarem até 14 anos
neste ano de 2013.
O xadrez de Taubaté tem o
apoio do Colégio Cotet,
escola de idiomas a Centro
de Cultura
de Idiomas,
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté,
Sesc, prefeitura.

O Museu Monteiro Lobato
está com uma programação
especial no mês de março.
Entre as diferentes atividades,
nesse mês, o destaque serão
oficinas de dobraduras,
comemorando, inclusive, o
Dia Internacional da Mulher.
Além das oficinas, a
programação conta também
com a presença da Turma do
Sítio e de diversas
apresentações teatrais com a
peça “Pedrinho caça o Saci”.
O Sítio funciona de terça a
domingo, das 9h às 17h, e a

visitação é gratuita. Para mais
informações, o telefone é o
( 1 2 ) 3 6 2 5 - 5 0 6 2 .
Programação: 09 e 10 de
Março 09h às 12h e 14h às
17h – Presença da Turma do
Sítio do Pica-pau Amarelo
09h às 11h e 14h às 16h –
Oficina Cartão com
dobradura (comemoração
do Dia das Mulheres) 11h e
16h – Teatro Infantil,
“Pedrinho caça o Saci”, com
a Turma do Sítio do Pica-pau
Amarelo 16 e 17 de Março
09h às 12h e 14h às 17h –

Presença da Turma do Sítio
do Pica-pau Amarelo 09h às
11h e 14h às 16h – Oficina
livro de dobradura de animais
11h e 16h – Teatro Infantil,
“Pedrinho caça o Saci”, com
a Turma do Sítio do Pica-pau
Amarelo 23 e 24 de Março
09h às 12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do Sítio
do Pica-pau Amarelo 09h às
11h e 14h às 16h – Oficina
Palitoches do Sítio 11h e 16h
– Teatro Infantil, “Pedrinho
caça o Saci”, com a Turma
do Sítio do Pica-pau Amarelo

Sítio do Pica-pau
Amarelo traz

programação especial
em março

As homenagens começaram
cedo na Prefeitura de
Tremembé, com o Prefeito
Marcelo Vaqueli
presenteando as funcionárias
com uma bela flor. Depois,
Vaqueli se dirigiu ao evento
destinado as mulheres na
Praça da Estação para
pessoalmente também
presentear as participantes
do evento.O Fundo Social
de Tremembé realizou nos
dias 08 e 09 de março, um
evento em comemoração
pelo Dia Internacional da
Mulher, festejado dia 8 de
março. O evento aconteceu
na Praça Geraldo Costa e
ofereceu informação, cultura,
esporte, lazer e saúde para as
mulheres de Tremembé.
“Essa é uma forma de
fortalecer e valorizar a
presença da mulher na
comunidade e mostrar o
trabalho que a equipe vem
realizando”, disse a
Presidente do Fundo Social,
Andréa Vaqueli.Durante o
evento foram realizadas
atrações culturais e musicais:
Apresentações de Ballet,
Cantata de violões e violinos,
música clássica e hip
hop.Também foi criado um
espaço de beleza, onde as
mulheres puderam desfrutar
de cortes de cabelo,

manicure, maquiagem,
penteados, tudo
realizado gratuitamente.Aproximadamente 1000
mulheres estavam presentes
nos dois dias de evento, entre
elas a Senhora Maria da
Conceição Pereira de 65
anos. Maria aplaudiu a
iniciativa do evento e
parabenizou todas as
mulheres pelos exemplos de
luta e vitória. “Na minha
época, eu quis ser muitas
coisas, mas não pude por
conta dos preconceitos. Hoje
eu vejo meus sonhos
realizados nessas mulheres e
tenho muito orgulho do que
sou”, contou emocionada.As
homenagens começaram
cedo na Prefeitura de
Tremembé, com o Prefeito
Marcelo Vaqueli
presenteando as funcionárias
com uma bela flor. Depois,
Vaqueli se dirigiu ao evento
destinado as mulheres na
Praça da Estação para
pessoalmente também
presentear as participantes
do evento.O Fundo Social
de Tremembé realizou nos
dias 08 e 09 de março, um
evento em comemoração
pelo Dia Internacional da
Mulher, festejado dia 8 de
março. O evento aconteceu
na Praça Geraldo Costa e
ofereceu informação, cultura,

esporte, lazer e saúde para as
mulheres de Tremembé.
“Essa é uma forma de
fortalecer e valorizar a
presença da mulher na
comunidade e mostrar o
trabalho que a equipe vem
realizando”, disse a
Presidente do Fundo Social,
Andréa Vaqueli.Durante o
evento foram realizadas
atrações culturais e musicais:
Apresentações de Ballet,
Cantata de violões e violinos,
música clássica e hip
hop.Também foi criado um
espaço de beleza, onde as
mulheres puderam desfrutar
de cortes de cabelo,
manicure, maquiagem,
penteados, tudo
realizado gratuitamente.Aproximadamente 1000
mulheres estavam presentes
nos dois dias de evento, entre
elas a Senhora Maria da
Conceição Pereira de 65
anos. Maria aplaudiu a
iniciativa do evento e
parabenizou todas as
mulheres pelos exemplos de
luta e vitória. “Na minha
é p o c a ,
eu quis ser muitas coisas, mas
não pude por conta dos
preconceitos. Hoje eu vejo
meus sonhos realizados
nessas mulheres e tenho
muito orgulho do que sou”,
contou emocionada.

HOMENAGENS E EVENTOS
MARCAM SEMANA ESPECIAL
DA MULHER EM TREMEMBÉ

Ao invés de guardar
documentos históricos
em casa, por que não
disponibilizá-los a todos
cidadãos? O Arquivo
Público do Estado de São
Paulo, um espaço que
agrega documentação

permanente, está aberto a
doações de acervos
particulares. Sua função é
recolher, tratar e
disponibilizar ao público
materiais históricos.
Interessados em fazer
uma doação ao Arquivo

Público podem entrar em
contato pelo telefone
(11) 2089-8100 no ramal
8151 ou 8124 ou pelo
Fale Conosco. Mais
informações no site do
Arquivo Público do
Estado de São Paulo.

Que tal doar
documentos históricos
ao Arquivo Público do

Estado?

A Unitau promove ações
nas áreas de lazer e
cultura, além de
assistência médica e
educacionalO primeiro
Unitau na Praça de 2013
será realizado no dia 13
de março, na Praça Dom
Epaminondas. Dando
continuidade ao projeto,
que acontece nas
primeiras quartas-feiras
de cada mês, a Unitau,
por intermédio da Pró-
Reitoria de Extensão
(PREX), oferece uma
série de atividades
assistenciais voltadas para
a comunidade.As
atividades desenvolvidas
pelos docentes têm como
objetivo reunir ensino,
extensão e pesquisa,

assegurando a relação
entre a Instituição e a
comunidade. Por
intermédio dessa
aproximação, a Unitau
promove ações nas áreas
de lazer e cultura, além de
assistência médica e
educacional.O evento
contará com a presença
dos participantes de
diversos projetos e ações
de extensão, como o
Show da Física e o Museu
do Corpo Humano. Será
oferecida também
assistência na área da
saúde, com prevenção na
saúde bucal
(Odontomóvel), medição
e avaliação da pressão
arterial e verificação da
glicemia capilar,

avaliação física e
nutricional, além de
atividades voltadas para o
incentivo ao combate à
dengue e a presença do
“Hospital do Ursinho”,
que congrega saúde e
educação.O Unitau na
Praça contará ainda com
a presença de docentes e
professores do Centro de
Estudos Apícola, e haverá
a apresentação de Plantas
M e d i c i n a i s .
As próximas edições do
“Unitau na Praça”
ganharão caráter
itinerário e estão
marcadas para visitar a
cidade de Tremembé, no
dia 10 de abril, e
G u a r a t i n g u e t á ,
 no dia 8 de maio.

Primeiro Unitau na
Praça do ano

acontece em março

O Instituto Ecocultura, a
Rede Cidadania e o Senac de
São José dos Campos, em
comemoração ao Dia
Internacional da Mulher,
realizaram no dia 7 de março,
em São José dos Campos, a
terceira edição do Sarau
Literário Elas por Eles –
Palavra de Mulher.O evento,
que teve a participação de
importantes escritores e
várias Academias de Letras
de todo o Vale, homenageou
escritoras de grande
relevância artística. O critério
de escolha foi pautado pela
produção literária, pesquisas
e atuação nos diversos
campos da cultura e do
conhecimento.De forma
muito criativa, a da vida e a
obra das homenageadas
foram apresentadas por
“Eles”, homens que também
atuam no cenário cultural da

região.Um dos importantes
objetivos da iniciativa é tornar
conhecido e valorizar o
patrimônio humano do Vale
do Paraíba, evidenciando a
contribuição dessas figuras
femininas na cultura local e
r e g i o n a l . M u l h e r e s
homenageadas por
“Eles”:Cachoeira Paulista –
Ruth Guimarães: poetisa,
cronista, romancista, contista
e tradutora brasileira.
Membro da Academia
Paulista de Letras.
Homenageada pelo escritor e
poeta Paulo Barja.São José
dos Campos – Angela
Savastano: cientista social,
escritora, folclorista.
Presidente do Centro de
Estudos da Cultura Popular
de São José dos Campos.
Homenageada pelo escritor
Carlos Rosa.
Lorena – Olga de Sá: filósofa,

pesquisadora, poetisa,
escritora, ex- diretora das
Faculdades Tereza D’Ávila,
de Lorena – FATEA.
Membro da Academia de
Letras de Lorena.
Homenageada pelo poeta
Wallace Puosso.Caçapava –
Olivia Alegri: escritora,
p o e t i s a ,
musicista. Autora da letra do
Hino de Caçapava.
Homenageada pelo autor
Braga Barros.Taubaté –
Conceição Fenille Molinaro:
escritora, contista,
dramaturga, pesquisadora e
ativista cultural.
Membro da Academia
Taubateana de Letras, da
Academia de Letras de
Lorena e do Instituto de
Estudos Valeparaibano.
H o m e n a g e a d a
pelo escritor e ator Roberval
Rodolfo.

Dia Internacional da
Mulher: Autoras do

Vale do Paraíba
homenageadas

No último dia 7,
aconteceu a abertura da
exposição Arte
Contemporânea no
acervo do Sesc na
unidade de Taubaté. As
peças ficam expostas até
o dia 7 de abril.A
exposição, da série
Acervos, apresenta um
recorte do registro e
representação do corpo a
partir de diferentes
técnicas e exibe a figura
humana como objeto de
reinvenção.A abertura foi
ao som o violinista
Sergio Ricardo Ferraz
Esteves e, dentre os
convidados, estava
presente a curadora

Julieta Machado, da
Gerência de Ação
Cultural do Sesc São
Paulo.As 11 obras
expostas são:
Metamorphica 6
(Díptico), fotografia de
Neide Jallageas; Espírito
Santo Negro, escultura
de Ronaldo M. Brandão;
Sem Título, bordado de
linha dourada em papel de
Martha Lacerda; Transit,
fotografia de Luzia
Simons; A Santa Ceia –
Flores, técnica mista de
Nelson Leimer; Corpus I,
fotografia de Del Pillar
Sallum; Paradoxo,
tapeçaria de Sonia R.
Gomes Paul; Círculos de

Ferro e Cerâmica,
escultura de José Paulo;
Narciso 5 – A primeira
fala, fotografia e espelho
de José Luiz de
Pellegrin; Sem Título,
fotografia de Mauro de
Souza; e Sem Título,
fotografia de Karla
Girotto e Susu
Okamoto.ServiçoExposição
– Série: Acervos – Arte
Contemporânea no
acervo do SESCVisitação
de 8 de março a 7 de
a b r i l ,
de terça a sexta, das 8h às
21h30; sábados,
domingos e feriados, das
10h às 17h.Entrada
franca.

Sesc abre
Exposição de

Arte
contemporânea

Esporte em Pinda é
prioridade: Prefeitura
investe R$90 mil em

arbitragem
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Esportes
e Lazer, destinou o valor
de R$ 90 mil para
p a g a m e n t o
de árbitros credenciados
pela Federação Paulista
de Futebol, que prestam
serviços em vários
campeonatos da cidade.
Esses árbitros atuam em
diversos campeonatos,
tais como: Copa Chico
Caxeiro, João Tubarão,
Giba, Copa Distrito,
Festival da Igualdade,
Copa Zé Maria, Copa
Regional, entre outros
eventos esportivos.
Somente na Copa Distrito
foram reunidos mais de
1000 atletas, com cerca
de 130 jogos e mais de
70 equipes participantes.
A Copa João Tubarão
reuniu inúmeras equipes,
somando cerca de 100
participantes e a Copa Zé
Maria, que ainda
encontra-se em

andamento, conta com a
participação de 20
equipes, reunindo mais de
300 atletas. Em termos de
futebol e futsal, são
promovidos centenas de
jogos nos campos e
quadras da cidade, onde a
Prefeitura apóia a
organização. Além desta
competição, houve apoio
em todas as competições
realizadas pelas Ligas
esportivas, como: Liga de
Futebol, Futsal, Atletismo
e Malha. “Esse apoio
mostra que a prefeitura
está desenvolvendo o
esporte para todos em
várias modalidades, mas
com o objetivo de levar a
prática esportiva para
toda a população”,
salientou o prefeito Vito
Ardito. Popularizar o
esporte em
P i n d a m o n h a n g a b a
continua sendo um dos
maiores objetivos da
atual administração,
levando a prática

esportiva em inúmeras
modalidades para todos
os bairros da cidade.
Atualmente, mais de 12
mil pessoas são atendidas
por essas aulas, que
buscam a garantia da
saúde e lazer a elas. E um
desses esportes é o
futebol, esporte que
contagia milhares de
cidadãos em
Pindamonhangaba. Com
mais de trinta campos
distribuídos por toda a
cidade, é fundamental que
para a realização dos
campeonatos, a
arbitragem – através de
profissionais capacitados
– seja garantida.
“Foi com
o objetivo de mostrar à
população que estamos
preocupados com a área
esportiva, que garantimos
e s s e
trabalho de levar o
esporte à toda
população”, afirmou o
prefeito.

Sesc realiza a primeira
etapa do Circuito Escolar

Em parceria com a
Universidade de Taubaté, a
Prefeitura Municipal
disponibilizará 100 bolsas
para os alunos que
concluíram o Ensino Médio
na Escola Municipal José
Ezequiel de Souza, e que
foram aprovados no

Vestibular Unitau 2013.A
concessão das bolsas se dará
mediante a assinatura de um
contrato, e dará aos alunos o
desconto de 25% no valor
total das mensalidades entre
os meses de abril e
d e z e m b r o .
O interessado em receber o

benefício deve estar
matriculado no primeiro ano
de qualquer curso de
graduação, exceto medicina
e os cursos à distância, e com
a primeira parcela quitada.
Para mais informações, o
telefone da Unitau é o 3625-
4237.

Parceria garante
bolsa para alunos
da rede municipal
em universidade


