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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
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.

Entre os dias 19 de março e
21 de abril, a Praça Santa
Terezinha receberá a
exposição “Fauna Brasileira
– Beleza e Conservação”. A
iniciativa é dos fotógrafos
brasileiros Haroldo Palo
Junior, Luiz Cláudio Marigo
e Adriano Gambarin em
parceria com as Secretarias
Municipais de Educação e
Meio Ambiente.A exposição
tem como objetivo
conscientizar o público para
a urgência da valorização e
da proteção da fauna e de
seu habitat natural. Serão 54
ampliações entre fotos e
ilustrações, divididas em 03
segmentos, confira:- Arte e
Ciência: traz textos e
ilustrações sobre a fauna
brasileira, incluindo desenhos
feitos por artistas e cientistas
ilustradores que vieram ao
Brasil em diversas
expedições artístico-

científicas a partir do sec.
XVII, como Albert Eckhout
e Johann Baptiste von Spix.-
Fotografia e fauna brasileira:
foram selecionadas 30
imagens dos fotógrafos
Haroldo Palo Jr., Luiz
Cláudio Marigo e Adriano
Gambarini, que possuem um
trabalho relevante de registro
da fauna brasileira.- Ameaça
e preservação de espécies:
traz informações sobre
projetos exemplares de
conservação de espécies
ameaçadas de extinção
como do Instituto de
Pesquisas Ecológicas/IPÊ
(preservação do mico-leão-
da-cara-preta), da
Associação Pró-Carnívoros
(conservação de mamíferos
carnívoros) e da Secretaria
do Meio Ambiente de São
Paulo (estudo de aves
marinhas).O projeto
contempla ainda atividades

educativas que buscam
potencializar o teor
pedagógico da mostra
através de oficinas voltadas
aos alunos da rede municipal
de ensino.No total serão
realizadas 100 oficinas, com
30 vagas e duração de 1 hora
cada, divididas em 10 dias
para alunos a partir de 7 anos
de idade. Essas atividades
foram idealizadas pelo
Instituto Recicle, organização
não governamental, em que
os participantes terão à sua
disposição materiais
recicláveis e serão orientados
por arte-educadores,
especialmente capacitados
para o projeto, na construção
de objetos decorativos
relacionados ao tema da
exposição.A abertura do
evento acontece dia 19 de
a b r i l ,
às 10h, na Praça Santa
Terezinha.

Taubaté recebe exposição
sobre fauna na Praça Santa

Terezinha

O Programa Amigos do Mar
2013 será lançado no Dia
Mundial da Água, dia 22 de
março, com uma série de
atividades em Ubatuba. O
Programa Amigos do Mar é
realizado em parceria entre o
Projeto Tamar e o Instituto
Arcor Brasil.A edição de
2013 do Programa será
lançada às 9 horas, no
Centro de Visitantes do
Projeto Tamar Ubatuba, por
representantes das
organizações parceiras, que
vão destacar a ligação entre
a iniciativa e o Ano
Internacional de Cooperação
pelas Águas (UNESCO).
Em seguida haverá
apresentação da
metodologia do Programa,
que contempla um Guia de
atividades voltado aos
professores do ensino
fundamental e um Kit com
materiais complementares
(livros, jogos, etc.).O Guia do
Professor é um material
paradidático de uso contínuo
nas escolas. O conteúdo esta
organizando de forma a
facilitar o trabalho do
professor. Para cada série

são apresentados quatro
temas. Cada tema abrange:
objetivo, apresentação,
atividades para a aula,
curiosidades, saiba mais,
fotos de referência e
bibliografia.A ferramenta foi
elaborada pela equipe técnica
do Projeto Tamar. O Guia
está disponível para
download no site do Instituto
Arcor, onde estão
informações completas sobre
o Amigos do Mar
(www.institutoarcor.org.br
).Após o lançamento do
Programa, haverá uma
capacitação para todos os
coordenadores das escolas
públicas de Ubatuba.
Gincana das Tartarugas,
trabalhos em grupo e
dinâmicas de grupo são
algumas das atividades
previstas. Depois do
oferecimento de um brunch
aos participantes, todos serão
convidados para a soltura de
tartarugas marinhasna Praia
do Tenório, por técnicos do
Projeto Tamar.A Arcor do
Brasil e o Projeto Tamar-
ICMBio firmaram, em 2003,
um contrato de parceria para

a realização da campanha de
educação ambiental Amigos
do Mar. Além desta
campanha, a Arcor do Brasil
contribui com apoio regional
direto da empresa ao
programa de conservação
das tartarugas marinhas nos
Estados de São Paulo e de
Santa Catarina.O Projeto
Tamar é uma iniciativa
estabelecida no Brasil desde
1980, conceituada
internacionalmente como um
dos mais notáveis programas
ambientais e científicos da
atualidade, cuja missão é
afastar da extinção as cinco
espécies de tartarugas
marinhas encontradas no
Brasil: tartaruga-cabeçuda
(Carettacaretta), tartaruga-
d e - p e n t e
(Eretmochelysimbricata),
t a r t a r u g a - v e r d e
(Cheloniamydas), tartaruga-
oliva (Lepidochelysolivacea)
e tartaruga-de-couro
(Dermochelyscoriacea),
através de trêslinhas de ação:
Conservação e
PesquisaAplicada;EducaçãoAmbiental;
Desenvolvimento Local
Sustentável.

Programa Amigos do
Mar terá lançamento em

Ubatuba com
capacitação e soltura de

tartarugas
Na última segunda-feira, dia
18, a Prefeitura de Tremembé
realizou, por meio do Fundo
Social, uma triagem na
Escola Amália Garcia Ribeiro
Patto, com o objetivo de
identificar e encaminhar
crianças e jovens com
problemas odontológicos
para tratamento
especializado e gratuito. A
ação, realizada em parceria
com a Turma do Bem (TdB),
aconteceu logo após as 8h00
e contemplou o público
infanto-juvenil – com idade
entre 11 e 17 anos –
cadastrado nesta escola.  O
procedimento consistiu na
realização de um exame
visual não invasivo da
condição odontológica de
cada jovem e no
preenchimento de uma ficha
com dados sobre a saúde

bucal e a condição
socioeconômica da família. A
seleção foi feita por um índice
de prioridade, que beneficia
os adolescentes mais pobres,
com problemas bucais mais
graves e os mais velhos, que
estão mais próximos do
primeiro empregoSobre o
projeto – Turma do Bem,
fundada em 2002, tendo o
“Dentista do Bem”, como
principal trabalho que conta
com o voluntariado de
cirurgiões-dentistas voltados
para atender jovens de baixa
renda com tratamento
o d o n t o l ó g i c o
gratuito. Atualmente, conta
com a maior rede de
voluntariado especializado
do mundo, sendo mais de 14
mil dentistas voluntários
espalhados por
aproximadamente 1.000

municípios dos 26 estados
brasileiros e Distrito Federal.
O projeto também está
presente em Portugal e dez
países da América Latina:
Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, México,
Panamá, Paraguai, Peru e
Venezuela.Os dentistas
voluntários atendem os
adolescentes selecionados
em seus próprios
consultórios, até eles
completarem 18 anos.
Curativo, preventivo e
educativo, o tratamento é
totalmente gratuito e
completo, incluindo, se
necessário, radiografias,
ortodontia, próteses e
implantes, por exemplo. Mais
de 310 mil jovens passaram
pelas triagens do projeto e
31 mil já foram encaminhadas
a tratamentos odontológicos.

EXAME
ODONTOLÓGICO

GRATUITO É
REALIZADO EM

ESCOLA DE TREMEMBÉ

Cineclube Araucária terá
programação para este
fim de semana (22 a 24/
03) o Cineclube Araucária
preparou três sessões
fechando o mês de março
que homenageia as
Mulheres, tendo entre os
títulos “Marlene: o Mito,
a Vida e o Filme”, “Amália
– Diva do Fado” e “Tinker
Bell e o Tesouro
Perdido”.Na sexta-feira
(22/01), o público poderá
conferir o filme
“Marlene: O Mito, A Vida,
o Filme” (Alemanha,
2000) que retrata a
biografia de uma das
estrelas do cinema do
século XX,Marlene
Dietrich, natural da
Alemanha que traz na sua
história o apogeu no
cinema americano, mas
também o brilho no teatro
e cinema mudo até os
anos 30. Na sua trilha não
apoiou o movimento
nazista e foi considerada
pelos soldados
compatriotas uma
traidora, chegando a se
apresentar para as tropas
americanas e se
destacando inclusive
musicais com
apresentações em Las
Vegas. O filme tem
direção de Joseph
Vilsmaier, com elenco
formado por Herbert
Knaup, Helno Ferch,
Hans Werner Meyer,

Katja Flint, Katharina
Müller-Elmau. “Marlene:
o Mito, a Vida e o Filme”
será exibido às 19h 30,
cm duração 132 minutos
e classificação 12 anos.A
atração de sábado será
“Amália – Diva do Fado”,
que tem como pano de
fundo inicial o o uton ode
1984, em Nova Iorque,
que traz as reflexões e
histórias de uma das
grandes divas e mulher do
século XX, desde a
separação dos pais, a
morte da irmã no começo
da vida adulta. Também
traz os amores e
desamores como o
guitarrista Francisco
Cruz, o playboy Eduardo
Ricciardi, o banqueiro
Ricardo espírito Santo,
ate o casamento por
convenções com o amigo
César Seabra . Nesse
cenário passa o apogeu no
Coliseu dos Recreios e o
confronto com a
Revolução de Abril. O
filme tem direção de
Carlos Coelho da Silva,
com elenco formado por
Sandra Barata Belo, Carla
Chambel, Ricardo
Carriço, José Fidalgo,
Antonio Pedro Cerdeira,
Ricardo Pereira. “Amália
– Diva do Fado” será
exibido às 19h 30, cm
duração 132 minutos e
classificação 12
anos.Fechando a agenda

desse mês, dia 24/03, a
sessão infantil traz
“TinkerBell e o Tesouro
Perdido”, que traz a fada
TinkerBell em uma nova
aventura, com a chegada
do outono, as fadas
recolhem pozinhos da
Pedra Azul que
rejuvenesce as árvores,
porém por acidente
TinkerBell coloca todo o
Refúgio das Fadas. O que
leva a fada viajar para
além-mar numa busca
secreta e acaba
descobrindo um tesouro
secreto. “Tinker Bell e o
Tesouro Perdido” é uma
produção dos Estúdios
Disney com a direção de
Klay Hall, com duração
80 minutos e
classificação LIVRE.O
Cineclube Araucária
conta com apoio do
Grupo Cozinha da
Montanha, Hotel
Frontenac e do
restaurante Sabor da
P r o v í n c i a
O Cineclube Araucária
acontece no Espaço
Cultural Dr. Além (Av. Dr.
Januário Miráglia, 1582 -
Abernéssia), com entrada
franca. Os ingressos
estarão disponíveis no dia
de cada sessão, a partir
das 14h,
na bilheteria do local.
Informações pelo
t e l e f o n e
 (12) 3664-3524.

Campos do Jordão:
Cineclube terá

programação neste final
de semana

O Poupatempo Taubaté em
parceria com o Senac da
região deu continuidade na
quarta-feira, dia 20, ao
“Projeto Saúde”, que oferece
orientação nutricional gratuita
à população. O atendimento
acontece das 9h às 12h e das

13h às 17h30.Uma equipe de
docentes do curso técnico de
Nutrição realiza o
aconselhamento nutricional
com o tema – “doces
saudáveis para crianças
alérgicas ao chocolate”, uma
abordagem conveniente com

a chegada das
comemorações de Páscoa.O
Poupatempo Taubaté fica na
Av. Bandeirantes, 808 - Jd.
Maria Augusta -, e o horário
de atendimento é de segunda
a sexta-feira, das 9h às 18h,
e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo Taubaté
tem orientação

nutricional gratuita para
o cidadão

No último sábado, dia
16, Taubaté inaugurou nova
Feira Livre, localizada no
Mercatau.O local, que já é
conhecido pelo
abastecimento de feirantes da
região, agora abre as portas
para que produtores rurais,
feirantes e artesãos possam
expor seus produtos. A
iniciativa atende aos pedidos
da própria população, tanto
daqueles que possuem uma
venda informal em suas
casas quanto dos que

encontram dificuldades para
fazer compras no Mercado
Municipal e veem
necessidade de adquirir
produtos como frutas,
verduras, legumes, entre
outros, nas proximidades de
suas casas e com a mesma
qualidade que encontrariam
no centro da cidade.A nova
feira livre foi muito bem
recebida pela população já
em seu primeiro dia. O
espaço que contou com 45
feirantes recebeu cerca de

1.500 visitantes e a
expectativa é que este
número cresça pelos
próximos sábados. Fatores
como preço competitivo e
estacionamento amplo e
gratuito convidam também a
população de outras regiões
a conferirem o sucesso da
feira.O Mercatau está
localizado na Av. Profª.
Escolástica Maria de Jesus,
100, no bairro Jardim Eulália
e a feira acontecerá todos os
sábados, das 6h às 13h.

Nova Feira Livre é bem
recebida pela população

de Taubaté

Em 2012, a CCR NovaDutra
faturou R$ 1 bilhão com a
cobrança de pedágio na
rodovia Presidente Dutra. Foi
a primeira vez que a
concessionária alcançou este
valor.O balanço divulgado
ontem pela NovaDutra
mostra que a receita do
pedágio atingiu no ano
passado R$ 1,058 bilhão,
contra R$ 993 milhões
alcançados em 2011 – o que
significa um aumento de
5,3%.No total, a receita bruta

da empresa atingiu R$ 1,270
bilhão em 2012.Segundo o
relatório financeiro, o lucro
líquido alcançado pela CCR
NovaDutra em 2012 foi de
R$ 229,7 milhões contra R$
191,1 milhões obtidos no ano
anterior, o que representa uma
alta de 20%.O balanço
também mostra que a
quantidade de veículos
equivalentes pedagiados na
rodovia aumentou de 177
milhões para 179 milhões.A
empresa diz estar tomando

medidas para melhorar a
arrecadação, como
acompanhamento de
flutuação de tráfego,
monitoramento de rotas de
fuga e,
 quando necessário,
negociação com prefeituras
para inibir tráfego predatório
das respectivas cidades
margeadas pela rodovia, com
a adoção de cabines de
bloqueio. Em 2012, foram
investidos R$ 287 milhões na
rodovia.

NovaDutra fatura R$ 1 bi
com praças de pedágio4
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Descrição:A caminhada
orientada tem como
objetivo proporcionar a
prática de atividade física
reduzindo o índice de
sedentarismo e as
doenças decorrentes da
falta de exercícios. A
caminhada traz benefícios
como a redução do
estresse, tensão e
ansiedade, ajuda a
melhorar a autoestima,
reduz as chances de
depressão, além de

melhorar a circulação
sanguínea e fortalecer o
músculo cardíaco. É uma
excelente oportunidade
de conhecer pessoas e ter
a orientação profissional
de educadores
f í s i c o s . L o c a l
1Dias: todas as quintas-
feirasHorário: Turmas
às 7h30, com meia hora
de duraçãoPonto de
P a r t i d a :  
 ESF IV - Benvirá situada
à Rua Ciriaco Sebastião

Borges nº 28 Jardim
S a n t a n a . ”
O grupo de educação em
saúde é realizado com o
objetivo de estimular a
atividade física. Em
parceria com o programa
Agita São Paulo,
estamos conquistando a
cada dia que passa a
adesão da população”
comenta Juliana Corbani
-
Coordenadora das
Equipes Saúde da Família.

GRUPO DE CAMINHADA
ORIENTADA DE

TREMEMBÉ CONVIDA
POPULAÇÃO PARA

PRÁTICA ESPORTIVA

Taubaté sedia, na próxima
sexta-feira, dia 22, na
Câmara de Taubaté,
discussão sobre a revisão
do zoneamento minerário
da Bacia do rio Paraíba do
Sul. O encontro é
organizado pela Frente
Parlamentar em Defesa da
Bacia do rio Paraíba do
Sul, presidida pelo
deputado estadual Padre
Afonso Lobato (PV). A
data marca as
comemorações do Dia
Mundial da Água.De
acordo com o
parlamentar, o objetivo é
proporcionar à sociedade
regional a oportunidade de
opinar e defender seus
interesses junto aos
órgãos que definirão um
novo mapeamento para a
extração de areia na
região e as formas de
controle sobre a atividade,
a fim de reduzir os
impactos negativos sobre
o meio ambiente.”Nós
sabemos que a areia é algo
imprescindível nos dias de
hoje, quando o mercado
da construção civil é
gigantesco. Entendemos
também que precisamos
da areia, pois nossas
casas, as construções
públicas, nossas igrejas,
tudo é feito com o
mínimo de areia. Mas é
necessário que sejamos
rígidos ao exigir dos
mineradores, as

compensações para a
Natureza”, disse Padre
Afonso.Na Bacia do Rio
Paraíba do Sul, onde
existem mais de 200
cavas sem recuperação, a
extração de areia é o
maior fator de degradação
ambiental, por falta de
controle e fiscalização.O
método mais utilizado
para a extração é o de
escavação, responsável
por cerca de 80% de toda
a areia extraída na região,
o que resulta num passivo
de grandes lagoas, muitas
vezes poluídas, com
grandes danos ao meio
ambiente. Mais de 70%
desta areia é destinada ao
mercado da construção
civil na capital
paulista.ParticipaçãoO
debate sobre o novo
mapeamento deverá
contar com presença do
subsecretário de Energia,
responsável pelo setor de
Mineração, José
Fernando Bruno, do
representante do Comitê
da Cadeia Produtiva da
Mineração da Federação
das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp),
Eduardo Machado Luz, e
do superintendente do
Departamento Nacional
de Produção Mineral
(DNPM), Ricardo de
Oliveira Moraes, além de
deputados da Frente
Parlamentar e outras

autoridades e lideranças
locais e regionais.Dia
mundial da águaO Dia
Mundial da Água foi
criado pela ONU
(Organização das Nações
Unidas) no dia 22 de
março de 1992. O dia 22
de março, de cada ano, é
destinado a discussão
sobre os diversos temas
relacionadas a este
importante bem
natural.Mas porque a
ONU se preocupou com
a água se sabemos que
dois terços do planeta
Terra é formado por este
precioso líquido? A razão
é que pouca quantidade,
cerca de 0,008 %, do total
da água do nosso planeta
é potável (própria para o
consumo). E como
sabemos, grande parte das
fontes desta água (rios,
lagos e represas) esta
sendo contaminada,
poluída e degradada pela
ação predatória do
homem.No dia 22 de
março de 1992, a ONU
também divulgou um
importante documento: a
“Declaração Universal
dos Direitos da Água”,
texto que apresenta uma
série de medidas,
sugestões e informações
que servem para despertar
a consciência ecológica
da população e dos
governantes para a
questão da água.

Taubaté sedia, no dia 22,
discussão sobre a

revisão do zoneamento
minerário na Bacia do

Rio Paraíba do Sul
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: 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.ProgramaçãoDia
29 às 21 h Cinema Segundo
a Cia FilarmônicaO
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.Dia 30, 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.IngressosR$
40,00 -
Meia Entrada; R$ 60,00 -
Para doadores de 1 kg de
alimento não perecível; R$
80,00 - Para não
doadoresPontos de venda:
Auditório Cláudio Santoro e
Posto Shell Vila
CapivariMais 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

Cerca de 700 pessoas
compareceram sábado,
dia 16, no Centro de
Lazer de Santo Antônio de
Pinhal para curtir o
Festival de Música da
Renda Básica de
Cidadania.Organizado
pelo senador Eduardo
Suplicy, Prefeitura
Municipal e patrocinado
pela iniciativa privada, o
Festival de Música foi um
sucesso e contou com um
público bem acima do
esperado, já que a forte
chuva do fim de semana
atrapalhou bastante quem
pretendia subir a Serra da
Mantiqueira para se

divertir.Para o Secretário
de Turismo e
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico de Santo
Antônio do Pinhal, Diego
de Carvalho, o Festival de
Música foi um marco para
a cidade. “O evento foi
muito importante para
Santo Antônio do Pinhal e
serviu para disseminar e
divulgar o programa da
Renda Básica de
Cidadania. A cidade foi a
primeira do País a adotar
o projeto do senador
Suplicy”, afirmou
Carvalho.Segundo o
projeto, que já virou lei
nacional, todas as

pessoas, não importa a
origem, raça, idade, sexo,
condição social, civil ou
s o c i o e c o n ô m i c a ,
possuem o direito de
participar da riqueza
comum da nação, através
de uma renda que possa
atender as necessidades
vitais de cada um.No
sábado subiram ao palco
do Centro de Lazer a
Banda Vento Verde,
Chambinho do Acordeon,
que interpretou Luiz
Gonzaga no cinema,
Chico César, Brothers of
Brazil com Supla e João
Suplicy e os Racionais
MC’s.

Centenas de pessoas
estiveram em Santo Antônio

do Pinhal no Festival de
Música da Renda Básica da

Cidadania

No Pronto Atendimento
de Moreira César,
médico analisa exame de
paciente que participou do
mutirão de saúde.O
número de pessoas na fila
de espera para receber
exames e atendimento
médico na área da saúde
caiu consideravelmente
no início deste ano. Um
dos motivos para a
diminuição da quantidade
de pessoas à espera dos

procedimentos é a
realização de
mutirões.Em Moreira
César foram realizados
vário mutirões,
beneficiando cerca de
300 pacientes nas áreas de
ortopedia, oftalmologia, e
eletrocardiograma.No
último final de semana
mais 150 pessoas foram
atendidas. Dia 15 houve
atendimento de ortopedia,
no PA (Pronto

Atendimento; dia 16, no
CISAS (Centro Integrado
de Saúde e Assistência
Social) foram consultas e
procedimentos com
médicos oftalmologistas,
além de exames de
e le t rocard iograma.O
Departamento de Saúde
de Moreira César está
fazendo o levantamento
da demanda existente para
saber se há necessidade de
novos atendimentos.

Pindamonhangaba reduz
fila por exames e

atendimentos na saúde

Após o encontro entre o
presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) e o
prefeito Vito Ardito na última
semana, onde ficou acertada
a construção de um Centro
Integrado do Sesi, uma
equipe da instituição esteve
na cidade para apresentar
uma   proposta de convênio
de cooperação com um novo
material educacional e o
projeto “Atleta do Futuro”,
para a administração
municipal.Na reunião, que
também contou com a
presença do vereador
Professor Oswaldo, a equipe
do Sesi apresentou todo
material pedagógico
desenvolvido nas escolas já
atendidas pela entidade, onde
é proposta uma formação
continuada dos profissionais
e um conteúdo mais amplo e

diversificado é desenvolvido
junto aos alunos.Este
convênio com o Sesi vem
sendo aplicado em outras
seis cidades do Estado de
São Paulo e atualmente 20
mil alunos são atendidos pelo
material.Também foi
apresentado à administração,
o projeto “Atleta do Futuro”,
para atendimento de jovens
com idade entre 6 a 17 anos
através de um programa de
formação esportiva, com
atividades de lazer,
recreação, esporte e cultura,
visando uma melhoria da
qualidade de vida.Este
projeto pode ser
desenvolvido nos espaços
esportivos da administração
pública, onde apenas um
professor consegue atender
até 250 alunos e pode ser
custeado por uma empresa
privada que seja parceira da

Prefeitura.Neste caso, cabe
ao Sesi fornecer o transporte,
os uniformes e intercâmbios
entre projetos desenvolvidos
em outras cidades também
atendidas pelo projeto.Após
as apresentações, ambos os
projetos serão discutidos
pelas secretarias de
Educação e de Esportes para
o estudo da viabilidade de
implantação de ambos os
projetos.Atendimento em
P i n d a
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, através
da Secretaria de Educação e
Cultura, conta atualmente
com o trabalho de 80
gestores, sendo 900
professores no atendimento a
12 mil alunos distribuídos em
40 escolas.Já na área
esportiva, são atendidos 12
mil alunos, em diversas
modalidades.

Sesi apresenta
proposta de projeto

educacional para
Prefeitura

Pindamonhangaba foi
palco da primeira etapa do
torneio de tênis de mesa,
promovido pela Liga
Valeparaibana da
modalidade. O evento
ocorreu no último
domingo (17) no ginásio
do Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira “João
do Pulo” e serviu como
preparação para muitos
atletas da cidade e
região.Luciano Lucílio,
atleta de Guaratinguetá,
conta que participa deste
torneio há mais de dez
anos e que o evento é
muito bem organizado.
Para ele, esta competição
é um grande encontro.
“Treinamos diariamente
para competir e também
disputar este torneio, aqui
a gente aproveita para se
reencontrar e matar a
saudade, além de fazer
n o v a s
amizades” .Leonardo
Nobo Hoshino, 17 anos,
é mesatenista de Mogi das
Cruzes e frequenta a

competição há oito anos.
Ele diz que a organização
é uma das melhores em
competições, das que já
participou, superando
inclusive as da Federação
Paulista. “É muito bom
este torneio porque é o
início da temporada.
Serve para encontrar
também novos talentos
que poderão defender o
Brasil no
futuro”.Anderson Tanaka,
diretor-técnico da Liga
Valeparaibana de Tênis de
Mesa, diz que este evento
conta com mais sete
etapas, além disso, há
torneios de duplas e
equipes. São 16
categorias, da pré-mirim
ao super veterano.”É
início da temporada e
tivemos mais de 200
inscritos, então é uma
média boa, porque muitas
cidades tiveram mudanças
de gestão e mesmo assim
há muitos mesatenistas.
Acredito que teremos
muitos aJosefa Prieto

Andres, 63 anos, atleta de
Cruzeiro, treina entre
duas e três horas por dia.
Ela garante que participar
deste torneio é ideal,
porque encontra
mesatenistas de alto nível
e isto serve para se
preparar para as
competições em que
representa sua
cidade.Conheça os
campeões de cada
categoria:Na pré-mirim
masculino o título ficou
com Felipe Miua, mirim
masculino Lucas Gomes,
infantil Daniel Silva,
juvenil Jéferson Bento,
juventude Helder Faria,
adulto Guilherme
S p i n e l l i ,
pré-sênior Fábio Matos,
veterano Antonio
Barbosa, super veterano
Gilson Silva.Mirim
feminino Gabriela
A r a k a k i ,
 juvenil Tainá Leite, adulto
Larissa Kaori,
veterana Josefa Prieto
Andres.

Torneio de tênis de
mesa reúne centenas

de atletas

O prefeito Vito Ardito Lerário
participou do “Encontro do
Governo de São Paulo com os
prefeitos paulistas”, realizado
na última quinta-feira (14),
com a presença do
governador Geraldo
Alckmin.No evento, que
aconteceu no Memorial da
América Latina, foi anunciada
a liberação de R$ 2,46 bilhões
em investimentos para as
prefeituras de todo estado.O
encontro também contou com
a presença de todos os
secretários de Estado, de

deputados federais e
estaduais, além de prefeitos,
vereadores e representantes
de mais de 600 municípios
paulistas.No evento, o
Governador agradeceu o
apoio da Assembleia
Legislativa na viabilização de
projetos para os municípios e
anunciou importantes
benefícios para as áreas da
saúde, educação, habitação,
acessibilidade, população
idosa, agricultura, trabalho e
programas sociais.Para o
prefeito, a cidade tem muito a

ganhar com estes
investimentos. “ É uma alegria
poder estar neste encontro
para constatar o apoio do
Governo do Estado, em
investir em nosso município.
Ações como estas só
colaboram para o crescimento
da nossa cidade e dos
cidadãos.Geraldo é filho de
P i n d a ,
tem experiência e nunca
deixaria de colaborar para a
expansão de
Pindamonhangaba”, afirmou
o prefeito. 

Governador recebe
prefeito de Pinda
em encontro em

São Paulo

Toda a população está
convidada a participar do
“Circulando Música” e do
“Circuito Cultural Paulista”,
eventos paralelos que
acontecerão no sábado (23),
no Largo do Quartel.As
atrações começam às 18
horas, com a apresentação
da Banda de Aprendizes,
seguida pela Corporação
Musical Euterpe. Essa é uma
oportunidade de prestigiar o
talento dos jovens músicos e
da tradicional Corporação,
que tem 187 anos de
existência. Às 20 horas, terá
início o show do guitarrista

Nuno Mindelis, considerado
um dos principais nomes do
rock e blues mundiais. Na
ocasião, ele fará o show em
comemoração aos 40 anos
de guitarra, por meio do
Circuito Cultural Paulista, do
Governo do Estado, em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba.Após o
show, o evento continua, com
a apresentação, a partir das
21h30, das bandas locais
Rádio Clube, Bellator e
Anderson Camargo e
Banda.O “Circulando
Música” é um evento criado
pelo Departamento de

Cultura da Prefeitura, que
visa dar oportunidade para os
músicos de
Pindamonhangaba se
apresentarem para a
população. Todos os shows
são gratuitos.O “Circuito
Cultural Paulista” é realizado
pelo Governo do Estado,
com espetáculos de teatro,
música, dança e circo, além
da exibição de filmes e
realização de oficinas com os
grupos das cidades, sempre
em parceria com as
prefeituras. Neste ano,
chegará em 80 cidades do
interior e litoral.

Largo do Quartel terá
shows com Músicos de

Pindamonhangaba e
Nuno Mindelis

A população de
Pindamonhangaba pôde
conferir as ações
comemorativas ao Dia da
Poesia em um grande
evento interativo,
realizado sábado (16), no
centro da cidade: o
“Poesia Viva”. Realizado
por artistas da cidade em
parceria com o
Departamento de Cultura
da Prefeitura, o evento
levou declamadoras de
poesia em meio à feira
livre, performances
artísticas na praça
Monsenhor Marcondes,
finalizando a manhã com
uma apresentação de
dança em meio à
população.As artistas
Rhosana Dalle, Karina
Costa e Juliana Ferreira e
as bailarinas Bia Santos,

Franciele Fuentes,
Bárbara Lisboa e Mônica
Alvarenga emocionaram
os munícipes que
passaram pela feira livre
e pelo Mercado
Municipal com suas
declamações feitas
naturalmente, olho no
olho, como quem
simplesmente conversa.
O objetivo foi levar a
poesia para o cotidiano
das pessoas, fazendo-as
enxergar a beleza no seu
dia a dia.Larissa Velasco
e Erick Johny se
integraram com a
população, possibilitando
a oportunidade das
pessoas escreverem suas
próprias poesias em
c a r t a z e s .
O mesmo pôde ser feito
em cavaletes espalhados

pela praça Monsenhor
Marcondes que, além de
estar decorada com o
varais de poesias, teve
ainda a presença dos
artistas performáticos
Mauro Morais, Renata
Flávia, Daniela Queiroz e
Bruna Calasans,
encenando outros
p o e m a s .
O evento contou com
apoio de Ederson Cleiton
e da equipe da Prefeitura
(Departamento de Cultura
e Setor de Elétrica), que
esteve nos bastidores e na
t é c n i c a .
O balé inspirado n
a poesia
 “Os Pobres”, de Olavo
Bilac, encerrou o evento
com os aplausos da plateia
formada por pessoas que
passavam pela praça.

Pindamonhangaba:
“Poesia Viva” Emociona

População


