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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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Miscelânea SUS ampliará ações para
atendimento às vítimas de

violência sexual
Entre as ações
apresentadas nesta quarta-
feira está a coleta de
vestígios da agressão
sexual que será feita pelo
SUS e encaminhados ao
IML, reduzindo o percurso
das pessoas agredidas.A
presidenta Dilma Rousseff
assinou, nesta quarta-feira
(13), decreto para integrar o
atendimento às vitimas de
violência sexual realizado por
profissionais da segurança
pública e do Sistema Único
de Saúde (SUS).  A iniciativa
vai desburocratizar e
humanizar o atendimento,
agilizar a emissão de laudos
periciais.  As ações
realizadas em parceria entre
os ministérios da Saúde e da
Justiça, com apoio da
Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Presidência
da República, integram o
programa federal Mulher:
Viver sem Violência,
lançado na mesma data, em
cerimônia no Palácio do
Planalto.Dilma reforçou que
a qualidade da prova pericial
é um passo decisivo no
combate à impunidade. “Nós
vamos preparar hospitais
para coletar indícios e treinar
as equipes de saúde para
atender meninas e mulheres
vítimas de violência sexual.
Este ato de humanização e
produção de possíveis provas
é um avanço para não
pactuar com aquele trauma
que a mulher tem quando
denuncia a violência.
Combater a impunidade é
necessário”, declarou a
presidenta.O decreto soma-
se a ações já desenvolvidas
pelo Ministério da Saúde.Em
janeiro de 2011, o governo
federal universalizou a
notificação de violências
doméstica, sexual e outras
agressões para todos os
serviços de saúde, incluindo
todas elas na relação de
doenças e agravos, que são
registradas no SINAN.
Também fortaleceu a Rede
de Núcleos de Prevenção de
Violências e Promoção da
S a ú d e . ”
Com a nova decisão se
integra as ações dos
Institutos de Medicina Legal,
com a avaliação feita pelos
profissionais de saúde, o
exame detalhado, a coleta de
provas de vestígios que serão
feitas nos serviços de saúde,

serão provas para o IML na
hora de punir os responsáveis
pela violência contra as
mulheres, isso vai impedir que
as mulheres tenham que se
deslocar até o IML depois de
serem atendidas na unidade
de saúde, afirma o ministro
da Saúde, Alexandre Padilha.
Ele lembra que na última
semana outra decisão
reforçou a humanização ao
atendimento às vitimas. “A
primeira vitória foi a
aprovação na Câmara dos
Deputados de Projeto de Lei
que transforma em regra
obrigatória aquilo que já são
recomendações do
Ministério da Saúde de como
os hospitais devem acolher
uma mulher vítima de
violência, o cuidado
psicológico, o suporte que
tem que ser dado em relação
às orientações para gravidez
indesejada, para risco de
DST e profilaxias do HIV”,
comenta.O Ministério da
Saúde vai investir, na primeira
etapa do Programa,cerca de
R$ 13,1 milhões na aquisição
de equipamentos, reformas e
ampliação para 85 hospitais
de referência das capitais
para atendimento às mulheres
violentadas sexualmente.
Posteriormente, o serviço
será ampliado a áreas
prioritárias - com maior
incidência, regiões de
fronteira e regiões de saúde,
de acordo com os planos
estaduais de enfrentamento
da violência.Em 2012, cerca
de 8 mil mulheres que
sofreram violência sexual
foram atendidas na rede
pública da saúde. O decreto
presidencial prevê o
aprimorar sistemas,
protocolos, fluxos e
procedimentos de coleta de
indícios de crime sexual.
Também está prevista a
capacitação de 1.124
profissionais do SUS por
peritos do Instituto Médico
Legal (IML) para realizar
coleta, guarda e transporte
de vestígios coletados no
exame clínico e o posterior
encaminhamento da vítima,
nos casos previstos em lei,
aos órgãos de segurança
pública e do sistema de
justiça.Profissionais de
segurança pública também
serão treinados para o
atendimento às vítimas em
caso de violência sexual, em

especial os que atuam nas
delegacias especializadas de
atendimento a mulheres,
crianças e adolescentes.Toda
mulher, adolescente e criança
entre 10 e 12 anos de
idadevítima de violência
sexual atendida nos
estabelecimentos de saúde de
r e f e r ê n c i a
recebe anticoncepção de
emergência para prevenir
gravidez resultante do
e s t u p r o ,
 terapia antirretroviral e
vacinas para evitar doenças
sexualmente transmissíveis e
H I V / a i d s . MULHER:
VIVER SEM
VIOLÊNCIA -O decreto
presidencial faz parte do
programa Mulher: Viver
sem Violência, que propõe,
aos governos estaduais,
estratégias para assegurar o
acesso das mulheres vítimas
de violência aos serviços
públicos de atendimento. Em
dois anos, está previsto o
investimento total de R$ 265
milhões pelo Governo
Federal.O programa prevê a
criação de centros integrados
de serviços especializados,
humanização do atendimento
em saúde, cooperação
técnica com o sistema de
justiça e campanhas
educativas de prevenção e
enfrentamento à violência de
gênero. A iniciativatambém
deve aumentar onúmero de
centros de atenção às
mulheres, serviços de
referência nas áreas de saúde,
segurança pública e
assistência social e ações
integradas para o
enfrentamento ao tráfico de
pessoas em áreas de fronteira
do Brasil com a Bolívia,
Guiana Francesa, Guiana
Inglesa, Paraguai, Uruguai e
Venezuela.ATENÇÃO À
VIOLÊNCIA SEXUAL –
 Hoje, o País conta
com 558 serviços de
atendimento às mulheres em
situação de violência sexual
e doméstica.
As ações de enfrentamento à
violência, no Sistema Único
de Saúde (SUS), incluem
também o treinamento dos
profissionais e
a ampliação dos serviços
sentinelas de notificação e
d o s
 serviços que prestam
assistência às mulheres
agredidas.

Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos
ilustrados com o processo de xilografia. Também são utilizados desenhos e clichês zincografados.
Ganhou esse nome, pois, em Portugal, eram expostos ao povo amarrados em cordões, estendidos em
pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. A literatura de cordel chegou ao Brasil
no século XVIII, através dos portugueses. Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos
dias de hoje, podemos encontrar este tipo de literatura, principalmente na região nordeste do Brasil.
Ainda são vendidos em lonas ou malas estendidas em feiras populares. De custo baixo, geralmente
estes pequenos livros são vendidos pelos próprios autores. Fazem grande sucesso em estados como
Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Bahia. Este sucesso ocorre em função do preço baixo, do tom
humorístico de muitos deles e também por retratarem fatos da vida cotidiana da cidade ou da região.
Os principais assuntos retratados nos livros são: festas, política, secas, disputas, brigas, milagres,
vida dos cangaceiros, atos de heroísmo, morte de personalidades, etc. Em algumas situações, estes
poemas são acompanhados de violas e recitados em praças com a presença do público. Um dos
poetas da literatura de cordel que fez mais sucesso até hoje foi Leandro Gomes de Barros (1865/1918).
Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. Mais recentes, podemos citar os poetas José
Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo
Azevedo, Zé Melancia, Zé Vicente, José Pacheco da Rosa, Gonçalo Ferreira da Silva, Chico Traíra,
João de Cristo Rei e Ignácio da Catingueira. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela
literatura de cordel. Dentre eles podemos citar: João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins do
Rego e Guimarães Rosa.

Humor

Um dia o mineiro resolveu pescar sozinho porque já estava irritado com gente em volta dele. Vara na
mão, lata de minhoca e lá vai ele pro rio, me cedinho. No caminho encontra um caboclinho que começa
a acompanhá-lo. E o mineiro já pensando: Ô saco, será que esse caboclinho vai ficar grudado em mim?
Chegando no rio e o caboclinho do lado sem falar nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e
também não fala nada. Passam 3 horas e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Passam 6
horas e o caboclinho só zoiando. Já no finalzinho do dia o mineiro ficou com pena e oferecendo a vara
pro caboclinho, disse:
- O mininim, se qué pescá um cadim?
E o caboclinho responde:
- Deus me livre moço, tenho paciência não, sô!

Isaac estava passando pela rua quando viu a propaganda que dizia: de acordo com a sua idade será o
desconto. Ao entrar na loja, perguntou:
- É verdade o que diz a propaganda?
- Sim! Que idade o senhor tem? Perguntou o vendedor.
- Tenho 50 anos! Respondeu Isaac.
- Então o senhor pode comprar qualquer produto da loja e terá 50% de desconto!
Quando ouviu isso Isaac falou ao vendedor:
- Ah! Então eu voltar daqui a 50 anos!

Um casal de turcos, sentados na sala, o filho adolescente de 16 anos se traçou no banheiro, e não saia
mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha que estais a fazer?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...

Mensagens

Apesar da força poder proteger em casos de emergência, apenas a justiça, decência, consideração e
cooperação conseguem finalmente levar os homens para a aurora da paz eterna.

Enfrente seus obstáculos e faça alguma coisa em relação a eles. Você descobrirá que eles não têm
metade da força que você pensava que eles tinham.

A qualidade mais importante em um líder é aquela de ser reconhecido como tal. Todos os líderes cuja
aptidão é questionada são claramente desprovidos de força.

A liberdade de fracassar é vital se você quer ser bem sucedido. As pessoas mais bem sucedidas
fracassaram repetidamente, e uma medida de sua força é o fato de o fracasso impulsioná-las a alguma
nova tentativa de sucesso.

A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos,
nas forças que nãon usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que esquivando-se do
sofrimento perdemos também a felicidade. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional.

A árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não
despejam água sobre si mesma. A força dos bons deve ser usada para beneficio de todos.

É preciso permitir que alguém nos ajude, nos apoie, nos de forças para continuar. Se aceitamos este
amor com pureza e humildade, vamos entender que o amor não é dar ou receber, é participar.

A humildade não está na pobreza, não está na inteligência, na penúria, na necessidade, na nudez e
nem na fome. A humildade está na pessoa que tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar
qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa.
Pensamentos

A coragem não admite falsificação.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer menos em Paris.
Todos os homens têm direito de decidir seu próprio destino.
Quem tem um amigo verdadeiro pode dizer que tem duas almas.
Se você escolher não decidir, você já tomou uma decisão.
A alegria evita mil males e prolonga a vida.
Fazer o pior parece a melhor decisão.
Há duas coisas infinitas: O Universo e a tolice dos homens.
É nos momentos de decisão que seu destino é decidido.
O futuro é o passado desejado.
Deve-se pensar muitas vezes, mas deve-se decidir de uma só vez.
Quem cedo madruga, boceja o dia inteiro.
A pior decisão é a indecisão.
O passado não se apaga com borracha.
A desgraça inevitável acompanha a decisão errada.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
A decisão será melhor quando tiveres enchido a barriga.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
O momento é sempre adequado para se fazer o certo.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.
A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O acúmulo de serviço hoje é o desperdício de tempo de ontem.
Pensamos que as aves na gaiola cantam, na realidade choram.
Não despreze os degraus inferiores na subida para o sucesso.
Uma amizade nunca morre, se morrer é porque nunca existiu.
Se deres as costas à luz, nada mais verás do que a própria sombra.
Em cada aurora que nasce vejo a noite que te amei.
Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
A paciência trás mais frutos do que a força.
Não seja melhor que os outros, sejas melhor para os outros.
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.
Com uma boa sopa, as dificuldades descem melhor.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
O grande segredo dos negócios em segredo é o grande segredo.

O Prefeito de Taubaté
assinou na quarta-feira,
dia 13, a carta
compromisso do
programa Cidades
Sustentáveis.Ao assinar a
carta o prefeito firma
acordo com as
ferramentas propostas
pelo Programa Cidades
Sustentáveis e se dispõe a
incorporar a
sustentabilidade de forma
transversal às políticas
públicas da cidade,
sempre procurando

promover a participação
da sociedade civil. Além
disso, receberá um selo de
participação do
programa.O passo
seguinte é a publicação do
decreto que institui o
grupo gestor da
plataforma Cidades
Sustentáveis, formado por
membros das diversas
secretarias da
Prefeitura.ProgramaO
Programa Cidades
Sustentáveis tem o
objetivo de sensibilizar,

mobilizar e oferecer
ferramentas para que as
cidades brasileiras se
desenvolvam de forma
econômica, social e
a m b i e n t a l m e n t e
sustentável.Através de
parcerias com
organizações da
sociedade civil, o
programa oferece
f e r r a m e n t a s ,
m o b i l i z a ç ã o ,
compromissos e
benefícios para as cidades
participantes.

Prefeitura de Taubaté participa do

Programa Cidade Sustentável

A Prefeitura comunica
que o pagamento da
primeira parcela ou da
cota única do Imposto
Predial e Territorial
Urbano (IPTU) foi
prorrogado até o próximo
dia 25 de março. Até o dia
15 de março, o IPTU
pode ser pago em qualquer
agência bancária. Após o
dia 15 de março, o IPTU
somente será recebido
nas agências do Banco
Santander. O munícipe
que não recebeu o carnê
de IPTU 2013 poderá
retirar o carnê na
prefeitura municipal ou
imprimir através do

site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e
clicar no link “IPTU
2013”. 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 Pesquisas
Econômicas). O
pagamento do IPTU
poderá ser realizado das
seguintes formas:
Pagamento em cota
ú n i c a ,
com desconto de 10%,
até o dia 25 de março;
Pagamento em duas

cotas, com desconto de
5%, para pagamento da
primeira cota até o dia 25
de março e a segunda cota
até o dia 15 de abril;
Pagamento em até 10
parcelas, com desconto
de 2% até a data do
vencimento de cada
parcela. Somente a
primeira parcela do IPTU
poderá ser paga até o dia
25 de março. As
subsequentes terão o
vencimento no dia 15 de
cada mês. Informações
pelo site: 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Pindamonhangaba:
Pagamento do IPTU
poderá ser realizado

até o dia 25

Com um crescimento de 24%
no Índice de
Desenvolvimento Humano
(IDH) desde 1990, o Brasil
está entre os 15 países que
mais conseguiram reduzir o
déficit no índice que mede o
desenvolvimento humano de
cada país.

Os dados estão no relatório
de Desenvolvimento Humano
2013, lançado ontem, dia 14,
pelo Programa das Nações
Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) e
levam em conta dados do ano
de 2012. O Brasil manteve a
mesma colocação em 2011,

ficando em 85º lugar,
entre os 187 países
avaliados. A posição coloca
o Brasil entre os países com
desenvolvimento humano
elevado, com IDH de 0,730.
Noruega, Austrália e Estados
Unidos são os primeiros
colocados.

Brasil está entre os 15 países
que mais reduziram déficit de

IDH, diz PNUD
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Gestor do SUS convida
a população para

apresentar balancete
financeiro aplicados na

saúde
O Gestor do Sistema Único
de Saúde do Município
convida para audiência
pública onde será
apresentado o Balancete
Financeiro sobre as despesas
e fonte de recursos aplicados
na Saúde, bem como sobre

a oferta e produção de
serviços na rede assistencial
própria e contratada,
referente ao 3º Quadrimestre
de 2012,
que acontecerá na Câmara
Municipal da Estância
Turística de Tremembé, neste

município, no dia 18 de
Março de 2013, às 10h, em
cumprimento à Lei nº 8689/
93. Contando com sua
valiosa presença,
a g r a d e c e m o s
antecipadamente. José
Marcio Araujo Guimarães

A equipe do ESF V
(Guedes) agradece e
parabeniza o número
expressivo de mulheres

que participaram da
campanha da semana da
mulher. Foram mais de
100 coletas de preventivo

na unidade V.Parabéns a
equipe que muito
colaborou para esta
grande campanha.

Equipe de saúde de
Tremembé parabenica
mulheres pelo numero
expressivo de exames

realizados

Lei de autoria do vereador
Prof. Jeferson Campos (PV),
o Programa Municipal de
Educação Fiscal (Lei nº
4667, de 4 de julho de 2012)
será implantado este ano na
rede municipal de ensino.O
programa consiste em prestar
informações aos cidadãos
quanto à função
socioeconômica dos tributos,
levar conhecimentos aos
cidadãos sobre administração
pública, alocação e controle
de gastos públicos, incentivar
o acompanhamento pela
sociedade da aplicação dos
recursos públicos, criar
condições para uma relação
harmoniosa entre o município
e o cidadão e promover
ações integradas de combate

à sonegação fiscal. A
Secretaria de Educação do
município é quem
desenvolverá as ações do
projeto, em parceria com a
Receita Federal – Delegacia
de Taubaté.No dia 22, o
vereador participou de
reunião na Receita Federal
com a presença da delegada
da Receita Federal, Maria
Teresa Barbosa, do assistente
de gabinete da Receita, Luiz
Fernando de Paulo e do
chefe da Escola Legislativa
Nivaldo Zöllner, Fábio
Moutinho, durante a qual foi
selada a participação do
órgão no programa.A Receita
cederá material explicativo e
fará o curso de capacitação
para os professores sobre

educação fiscal, fazendo com
que eles sejam agentes
multiplicadores do projeto,
repassando o conhecimento
adquirido aos alunos.O
programa será implantado
ainda este ano nas escolas
municipais de Taubaté, cujo
planejamento será feito no
próximo dia 14, quando
representantes da Receita
Federal, Secretaria de
Educação e Jeferson
Campos se reunirão para
tratar do assunto.”É com
muita satisfação que vejo que
minha lei irá contribuir com os
nossos alunos, tendo em vista
o apoio e interesse da
Receita Federal e da
Secretaria de Educação no
programa”, disse o vereador.

Programa de Educação
Fiscal será implantado nas

escolas de Taubaté

Os acidentes de trânsito e
atropelamentos provocaram
a morte de 1.231 pessoas na
capital paulista em 2012,
segundo levantamento
divulgado ontem (13) pela
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET). De acordo
com o Relatório Anual de
Acidentes de Trânsito Fatais,
houve uma redução de 9,8%
em relação a 2011, quando
foram registradas 1.365
mortes. Segundo a CET, a

queda do índice geral de
mortes no trânsito é reflexo
da diminuição das mortes de
pedestres e motociclistas. As
mortes por atropelamentos
caíram 12,5%. No ano
passado, 540 pedestres
morreram no trânsito
paulistano. Em 2011, o total
chegou a 617. Em relação aos
motociclistas, foram 74
mortes a menos em 2012 em
relação ao ano anterior, que
teve 512 mortes. Os números

mostram uma redução de
14,4%. Já ciclistas e
motoristas/passageiros
tiveram leve acréscimo nas
taxas. Foram três mortes a
mais de ciclistas no ano
passado, passando de 49
para 52 vítimas do trânsito.
O total de motoristas e
passageiros mortos em
acidentes, por sua vez,
chegou a 201 ante 187 no
ano anterior, uma elevação de
7,5%.

Trânsito provocou 1.231
mortes na capital paulista no

ano passado

São Bento do Sapucaí:
Conselho Municipal de

Turismo promove eleição
de nova Diretoria

c
Na segunda-feira 11/03, o
COMTUR – Conselho
Municipal de Turismo, órgão
de assessoramento à
administração pública e à
iniciativa privada, que objetiva
promover e gerir o
desenvolvimento e a
infraestrutura adequada à
implantação do turismo na
Estância Climática de São
Bento do Sapucaí, promoveu
a eleição da nova Diretoria –
gestão 2013/2014.Coma
presença de 26 pessoas, o
Conselho elegeu o quadro

composto por 13
representantes e compôs a
D i r e t o r i a ,
 conforme segue:Presidente:
Marcelo Midões (Agência
Sapucaia) Vice-Presidente:
Fábio Benedito dos Santos
(Restaurante Pedra do
Baú) Secretária: Lidiane Rosa
( A g ê n c i a
Sapucaia) Secretário de
Comunicação: Carlos Alves
(Pousada do
Quilombo)Diretoria do
FUMTUR – Fundo Municipal
de Turismo: Presidente:

Marcelo Midões
( A g ê n c i a
S a p u c a i a )  F i n a n c e i r o
P r e f e i t u r a :
José Maércio (Funcionário
P ú b l i c o ) C o n s e l h o
Fisca l  Represen tan teda
Câmara: Waldir Joel
(Pousada Chalés cara de
C ã o )  R e p r e s e n t a n t e d a
Prefeitura: Marcia Azeredo
(Secretária de Turismo e
D e s e n v o l v i m e n t o )
 T e s o u r e i r o :
 José Carlos de Oliveira
(Pousada Refúgio do Serrano)

São Bento do Sapucaí: Bairro
do Cantagalo recebe curso de
Processamento Artesanal de

Milho
A Prefeitura de São Bento do
Sapucaí, através da Secretaria
de Turismo e
Desenvolvimento Econômico,
em parceria com o SENAR-
SP, realizou no mês de
fevereiro no Bairro do
Cantagalo - em continuidade
com o Projeto “Turismo de
Base Comunitária”/Turismo
Rural, o curso de

Processamento Artesanal de
Milho.O curso, que teve a
carga horária de 16 horas,
objetivou transformar o milho
em subprodutos e utilizá-los na
preparação de receitas, por
meio de técnicas
artesanais.Aproximadamente
20 moradores participaram do
curso e aprenderam desde
técnicas com o manuseio do

milho até grupos alimentares,
valor nutricional, qualidade no
trabalho, aspectos de saúde,
materiais específicos,
processamento das receitas,
entre outros.
É a atual Administração dando
todo o suporte e base para o
d e s e n v o l v i m e n t o  
da cidade e dos bairros
sambentistas.

As atletas de Ginástica
Rítmica de
Pindamonhangaba estão se
preparando para novas
a p r e s e n t a ç õ e s .
Recentemente, houve
mudanças no código da
modalidade e para atender
todos os quesitos e
conquistar as melhores notas,
as equipes já iniciaram os
treinos das novas
coreografias. Além das aulas
semanais,  há treinamentos
aos sábados. Eles são feitos
no ginásio ao lado do Luiz
Calói. Existem ginastas que
irão representar
Pindamonhangaba pela

primeira vez, é o caso de
Maria Gabriela, Raiane,
Larissa, Juliana e Iris, elas
compõem o conjunto da
categoria pré-infantil. A
primeira apresentação destas
alunas será na Copa
Estadual, evento que será
realizado em maio, na cidade
de Hortolândia. A professora
Simone Ferreira Rosa conta
que a Copa Estadual é uma
competição feita pelo
Governo do Estado de São
Paulo e participam muitas
equipes. Em 2012, na
categoria pré-infantil, tinha 24
equipes, na ocasião,
P i n d a m o n h a n g a b a

conquistou o 2º lugar.
Pindamonhangaba vai
participar desta competição
com todas as categorias,
sendo pré-infantil, infantil e
juvenil. O principal desafio,
de acordo com a professora,
é encaixar os passos de
dançano caso dos aparelhos
são os riscos nos
lançamentos, recuperação e
manejos. Simone revela que
preparar as coreografias é um
trabalho árduo e gratificante,
porque tem que ensinar o
c o r p o r a l ,
pensar na coreografia, na
música e desenvolver todo o
conjunto.

Ginastas de
Pindamonhangaba

ensaiam novas
coreografias

No dia próximo dia 20/03,
quarta-feira, o Grupo
Cozinha da Montanha
promove noHotel
Frontenac  mais uma edição
do Happy Business,.A 38ª
edição que reunirá das 16h
às 21h, empresários de
Campos do Jordão e região
para mais uma tarde de
descontração e bom papo,
enquanto conferem as
novidades em gêneros

alimentícios, vinhos e até
equipamentos e utensílios
para o melhor atendimento
das empresas locais.Durante
o evento também será
comemorado o sexto
aniversário do Grupo
Cozinha da Montanha e
acontecerá a posse da nova
diretoria da associação.A 38ª
edição do Happy Business
tem apoio dos
portais CamposdoJordao.com.br,PortaldeCampos.com.br,

Henrique Coutinho – design
gráfico, Cervejaria Baden
Baden, Chateau LaCave,
S I N H O R E S . M a i s
informações e confirmações
para o Happy Business
podem ser feitas pelo telefone
(12) 9751-7884 ou pelo e-
m a i l
cozinhadamontanha@gmail.comHotel
Frontenac fica na Rua Paulo
Ribas, 295 – Vila Capivari  -
tel: (12) 3669-1000.

Campos do Jordã: Hotel
Frontenac recebe 38º

Happy Business

Projeto da Universidade
de Taubaté recupera
história da cidade de
Redenção da Serra.
Alunos e professores dos
cursos de História e
Geografia da Unitau,
iniciaram neste mês, o
projeto que recuperará
documentos e coletará
dados da história do
Município, primeiro
passo para a criação de um
museu na cidade. “É
extremamente importante
não deixarmos nossas
histórias serem apagadas
com o tempo. Imaginem
quantas famílias, amigos,
moradores e ex-
moradores compuseram e
compõe este mosaico. É
uma parte da vida de cada
morador, cada cidadão,
que sofreu com a

inundação da represa.”
ressalta o Prefeito
Nequinho. Na antiga vila,
ainda restam algumas
casas da época, o antigo
prédio da Prefeitura
Municipal e a Igreja
Matriz construída em
1882 e tombada como
monumento histórico em
18 de abril de 1982. Foi
construído um muro de
contenção ao redor do
que restou da cidade em
uma tentativa de preservar
a história do Município.
Para criar todo este
acervo, deverão
acontecer campanhas
juntos aos moradores,
para resgatar documentos
em papel, como:
fotografias, livros, entre
outros, e relatos de
s i t u a ç õ e s ,

momentos importantes
para a história do
Município, guardadas
apenas nas lembranças de
cada um. Os próprios
moradores serão a peça
chave neste projeto. “Eu
como morador, e prefeito
da cidade, estou disposto
a ajudar de todas as
maneiras possíveis para
juntos, consigamos todas
informações necessárias,
e assim, possamos
reconstruir nossa
h i s t ó r i a . ”
disse o Prefeito
Nequinho. O projeto será
desenvolvido durante dois
anos, e a sede do museu
deverá ser o prédio da
Prefeitura, um dos
marcos da
 “Cidade Velha” de
Redenção.

Prefeito Nequinho firma
parceria com a Unitau

para resgatar história de
Redenção da Serra

As centrais sindicais
brasileiras – Força Sindical,
CUT, CTB, Nova Central e
UGT – marcharam no início
do mês unidas em Brasília,
exigindo uma série de
reivindicações para a classe
trabalhadora. Mais de 50 mil
trabalhadores de várias
categorias estiveram
presentes na 7ª Marcha a
Brasília. Destaque para os
mais de mil comerciários,
liderados pelo presidente da
Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de
São Paulo, Luiz Carlos
Motta.Taubaté se fez
presente com uma delegação
comandada pelo presidente
do Sincomerciários, Carlos
Dionísio de Morais. “Foi
muito importante esta
Marcha, pois mostramos a
força dos trabalhadores, em
nosso caso do comércio,
tanto que a presidente Dilma
acabou recebendo uma
comissão representativa de
todas as centrais”, opina o
s i n d i c a l i s t a

taubateano.Coordenada
pelas centrais, com apoio de
toda a estrutura sindical, ou
seja, confederações,
federações e sindicatos de
todo o País, a 7ª Marcha
reafirmou seu caráter unitário
e levar às ruas, mais uma vez,
a Agenda da Classe
Trabalhadora, aprovada na
Conclat de 2010. Também
pretende ampliar a
articulação política do
sindicalismo.”Essa 7ª Marcha
é de quantidade e qualidade
e superou as marchas
anteriores em número de
participantes e unidade em
torno de uma pauta
trabalhista conjunta. Tem de
ser lembrada como histórica
e, como as outras seis, deve
trazer resultados a curto e
médio prazos”, disse o
presidente da Força Sindical,
Paulo Pereira da Silva, o
Paulinho, que lembrou das
primeiras marchas, para pedir
a valorização do salário
mínimo, que correspondia a
US$ 54 e hoje é de US$

300.O presidente da
Federação dos Comerciários
do Estado de São Paulo,
Luiz Carlos Motta, que
liderou mais de mil
comerciários de 58
Sindicatos Filiados presentes
na manifestação, representou
a Força Sindical, da qual é
tesoureiro, no encontro com
a presidenta Dilma.O
ministro do Trabalho, Brizola
Neto, presente na reunião,
afirmou que um grupo de
trabalho prepara uma
legislação sobre o tema, que
será enviada ao Congresso
Nacional.Antes, os líderes
sindicais cumpriram extensa
agenda de reuniões para
divulgação da pauta
trabalhista: às 12h30, com o
senador Renan Calheiros,
presidente do Senado; às
14h, com o presidente do
Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, no STF;
às 15h,
com o deputado Henrique
Alves, presidente da Câmara
dos Deputados.

Taubaté esteve presente na
7ª Marcha a Brasília com

uma delegação de
comerciários

Dois espetáculos musicais
serão apresentados no
Auditório Claudio Santoro
pelo projeto Páscoa na
Montanha durante o feriado
de Semana Santa. Os shows
serão nos dias 29 e 30 de
março: A Música do Cinema
e Beatles Segundo a Cia
Filarmônica. Nos shows a
Cia Filarmônica usa todo o
talento de seus integrantes
para garantir performances
brilhantes, que encantam e
emocionam. Programação.
Sexta, 29 de março às 21
horas - Cinema Segundo a
Cia Filarmônica. O
espetáculo reúne as mais
belas trilhas sonoras de filmes
que marcaram época na
história do cinema. Entre
alguns dos títulos lembrados
no espetáculos estão músicas
de filmes como Cinema
Paradiso, Perfume de
Mulher, Perdidos na noite,
Hair e Golpe de mestre. Para
lembrar momentos especiais
de suspense e emoção o
show interpreta músicas dos
filmes Psicose, Tubarão e
Missão impossível. O
espetáculo “A Música do
Cinema segundo a Cia.
Filarmônica” é interpretado
por piano, guitarra, violão,
bateria, percussão, baixo,

violino e voz. Em diversos
momentos do show os
músicos são também atores
e dançarinos. Cenas no telão,
efeitos especiais e
encenações de teatro de
sombra completam o
espetáculo. Entre outros
temas, aparecem ainda os
filmes: 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, entre outros.
Ingressos. R$ 40,00 - Meia
Entrada. R$ 60,00 - Para
doadores de 1 kg de alimento
não perecível. R$ 80,00 -
Para não doadores. Sábado
30 de março às 21h -
Beatles Segundo a Cia
Filarmônica. Os grandes
sucessos do quarteto londrino
fazem parte deste espetáculo,
que mostra uma roupagem
diferente interpretando
clássicos dos Beatles. O
show conta ainda com muito
humor, que é realizado pelos
dois “roadies”, que se acham
talentosos para entreter a
platéia. São eles Jica y
Turcão, que interferem na
apresentação, brincando com
o público e com a banda.
Neste show a Cia

Filarmônica toca músicas
inesquecíveis criadas pela
banda de rock mais popular
do mundo. No repertório
estão músicas como “A hard
day’s night”, “I Want to Hold
Your Hand”, “Yesterday”,
“Can’t by me love”, “Day
Tripper, Don’t let me down”,
“Help”, “Here comes the
sun”, “Hey, Jude”, “Let it be”
dentre muitas outras. Há dez
anos em cartaz e visto por
mais de 400 mil pessoas,
Beatles Segundo a Cia.
Filarmônica é composta por
músicos consagrados como
o baterista Gel Fernandes
(Rita Lee/Radio Táxi) e o
cantor Marcos Hasselmann.
O quarteto de cordas,
composto por músicos que
pertencem às principais
orquestras de São Paulo, dá
um toque especial a este
show. Ingressos. R$ 40,00
- Meia Entrada. R$ 60,00 -
Para doadores de 1 kg de
alimento não perecível. R$
80,00 - Para não doadores.
Pontos de venda. -
Auditório Cláudio Santoro. -
Posto Shell Vila Capivari.
Mais informações: (12) 
3662-2334 / (12) 3663-
3369 / 
(12) 7815-0810 /
 (12) 9710-2660.

PÁSCOA NA MONTANHA

TERÁ DOIS ESPETÁCULOS

COM A CIA FILARMÔNICA EM

CAMPOS DO JORDÃO

O Escritório Regional do
SEBRAE-SP em
Guaratinguetá realizará na
quarta-feira - 20/03, o
“SEBRAE Visita” em São
Bento do Sapucaí. As visitas
serão realizadas das 9 às 17h
com empresários
sambentistas, levando
informações e orientações
sobre gestão de negócios.
Esta ação será realizada em
parceria com a Prefeitura
Municipal, através da
Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico,
e a Associação Comercial –
ACISB.Dinâmica - A equipe
do SEBRAE-SP, devidamente

identificada por crachás e
veículo com a logomarca da
entidade, levará orientação
sobre os principais aspectos de
gestão empresarial. Os
interessados poderão ainda se
cadastrar para receber, por e-
mail, material informativo
focado nos temas de interesse
das micro e pequenas
empresas, como vendas,
marketing, questões jurídicas,
gestão financeira e outros;
além de obter informações e
dicas sobre o regime do
Empreendedor Individual.
Nossa base de apoio será na
Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico

(prédio do Banco do Povo
P a u l i s t a ) . M a i o r e s
informações: Espaço do
Empreendedor (Secretaria de
Turismo e Desenvolvimento
Econômico – prédio do banco
do Povo Paulista). Rua Dr.
Oliveira Ribeiro, 137 – Centro.
Tel.: (12) 3971-2210.Mais
informações sobre este e
outros produtos e serviços
oferecidos pelo Escritório
Regional do SEBRAE-SP em
Guaratinguetá, podem ser
obtidas no Escritório Regional
de Guaratinguetá (Rua Duque
de Caxias,100 – Centro) ou 
e pelo telefone (12) 3132-
6777.

SEBRAE Visita vai  a
São Bento do Sapucaí

Dia 20/03 


