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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.

O Teatro Mario Covas
recebe neste sábado, dia
23, às 21h, o ator Léo
Lins, considerado uma
das referências no
formato stand up comedy.
E, no domingo dia 24, as
crianças terão diversão
garantida com o
espetáculo “Dora, a
Aventureira”, às 17h.O
show “Piadas Secretas”,
de Léo Lins, aborda os
mais diversos assuntos de
forma curiosa, divertida e
inteligente. Para a
apresentação, o artista
reúne algumas piadas
feitas com
a c o n t e c i m e n t o s
vivenciados e
observações do
cotidiano.No espetáculo
“Dora, a Aventureira”, os
personagens ensinam

números, palavras e até
outros idiomas para o
público infantil. Dora é
uma garotinha inteligente
que vive muitas aventuras
ao lado do simpático
macaquinho Botas. A
interatividade com o
público é um dos
recursos utilizados pela
personagem durante a
trama. Dora sempre faz
perguntas diretamente
para a plateia para
relembrar seus
planos.Ingressos – As
entradas para o Stand Up
com Léo Lins custam R$
50 (inteira) e R$ 25
(meia), o espetáculo tem
duração de 70 minutos e
classificação indicativa de
12 anos.Os ingressos
antecipados para o
espetáculo “Dora, a

Aventureira” custam R$
40 (inteira) e R$ 20
(meia), tem duração de
70 minutos e
classificação livre. No dia
da atração, têm o preço de
R$ 50 (inteira) e R$ 25
(meia).As entradas para as
duas apresentações
podem ser adquiridas
antecipadamente na
livraria Nobel, no
Serramar Parque
Shopping, na Himpacto
Outlet, localizada no
Caraguá Praia Shopping, e
no site
www.bilheteriarapida.com.br.
No dia da atração, os
ingressos estarão à venda
também no Teatro Mario
C o v a s ,
 a partir das 14h. Outras
informações pelo
telefone (12) 3881-2623.

Final de semana tem
Stand Up e atração
para as crianças em

Caraguá A região será representada
por três competidores na
etapa de abertura da Copa
Brasil de Regularidade.
Competição será realizada
neste sábado, 23, em
Caçador, SCPilotos e
navegadores já começam a
fazer o aquecimento! No
próximo dia 23, o destino
dos melhores off-roaders do
Brasil é a cidade de Caçador,
SC, para a disputa do 1º
Enduro Brasil de
Regularidade, organizado
pela SC Racing. A
competição abre a
temporada 2013 da Copa
Brasil de Regularidade.E o
Vale do Paraíba, estará neste
certame muito bem
representado pelos pilotos
Paulo Roberto dos Santos
(São José dos Campos) e
Ricardo Molica Santos
(Taubaté) e o navegador
Paulo Augusto da Rocha
Marcílio (Tremembé).O
Enduro Brasil de
Regularidade é uma novidade
no Brasil. Serão

aproximadamente 300
quilômetros de roteiro em um
único dia, que totalizarão 12
horas consecutivas de prova.
O percurso adentrará
fazendas destinadas a
plantações de pinus, com
terreno composto por
pedras, erosões, sequências
de curvas, retas e muitas
pegadinhas e balaios. “Estou
bem preocupado com as
médias de velocidade que
serão impostas nas planilhas,
e sei que nestas provas
encontrarei a adrenalina que
eu realmente gosto”,
comentou Marcílio.A grande
variação de médias de
velocidade (as quais os
competidores são obrigados
a seguir a risca) será o ponto
alto do evento, que pedirá
muita concentração dos
navegadores para evitar erros
de caminho. Se chover,
obstáculos a mais se
formarão, levando ainda mais
emoção e perícia a
disputa.Até o momento, 105
duplas confirmaram

participação nas quatro
categorias existentes: Super
Máster, Graduados, Júnior e
Estreantes. A largada do
Enduro será às 06h01 e
chegada às 18h, na Praça
Central Dr. José Rossi
Adami. Disposição,
resistência, concentração e
inteligência serão
fundamentais para quem
deseja subir ao
pódio.”Fizemos alguns
treinos em Taubaté - um local
propício para o nosso
esporte. Também estou me
p r e p a r a n d o
psicologicamente para
reviver os anos de 2002 a
2005, quando conquistei
alguns títulos e, depois, em
2009, quando estive na vice-
liderança da Mitsubishi
MotorSports ao lado do
piloto Ricardo Molica”,
declarou Marcilio. As
inscrições ainda estão
a b e r t a s
e podem ser realizadas pelo
s i t e
www.endurobrasil.com.br.

Vale do Paraíba buscará
título no 1º Enduro Brasil

de Regularidade

A V Rota do Cambuci terá
início neste fim de semana,
23 e 24 de março, no bairro
paulistano do Cambuci,
centro de São Paulo.Será a
oportunidade dos visitantes
conhecerem os diversos
pratos feitos a partir do
Cambuci e também de
conferir o artesanato típico
dos municípios
participantes.A Rota do

Cambuci têm os objetivos de
incentivar o consumo e
mostrar as múltiplas
possibilidades de preparo do
fruto típico da Mata
Atlântica. Trata-se de um
evento anual que percorre as
cidades de São Paulo,
Paraibuna, Salesópolis, Mogi
das Cruzes, Vila de
Paranapiacaba, Rio Grande
da Serra e

Caraguatatuba.Paraibuna
estará presente na abertura,
mostrando o artesanato
tradicional, o licor, o xarope,
as trufas, a cocada, o
frizante, o bolo, o beijinho, a
geléia, o sequilho, o
cambumel, os pães, as
roscas, o calzone e os
amanteigados feitos do fruto.
Em agosto, o município
receberá a Rota 2013.

V Rota do Cambuci
começa em São Paulo

Cerca de 95% das
negociações salariais que
ocorreram durante o ano
passado resultaram em
ganhos reais, de acordo com
o Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
A análise, feita com 704
unidades de negociação da
indústria, comércio e

serviços, mostrou que 2012
foi o ano mais expressivo em
termos de reajustes acima da
inflação desde 1996. O
Sistema de
Acompanhamento de
Salários (SAS-Dieese) usou
como parâmetro a evolução
do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), do
Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística
( I B G E ) .
Segundo o SAS,
aproximadamente 4% das
negociações conquistaram
reajustes em percentual igual
ao índice de inflação e 1%
delas tiveram reajuste inferior.
O aumento real médio
observado nas negociações
foi de 1,96%.

Dieese aponta: 95% das
negociações salariais de

2012 resultaram em
ganhos reais

A escola municipal Professor
Moacyr de Almeida, no Bela
Vista, recebeu, na quarta-
feira (13), o projeto “A Casa
Ecológica”. A iniciativa é uma
parceria da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura, com a empresa
Biomas Naturais. A “Casa
Ecológica” é uma pequena
construção realizada de
forma sustentável e que tem
como objetivo ensinar aos
alunos que é possível
construir uma casa ecológica
e viver de maneira mais
saudável. As crianças podem

interagir, entrando na
“casinha” e recebendo
informações importantes
sobre captação de água de
chuva, banheiro ecológico,
geração de energia, tipos de
construção a partir de terra e
barro, tinta ecológica, entre
outros. O responsável pelo
projeto, Alexandre Almeida,
da empresa Biomas
Naturais, é parceiro da escola
e já realizou oficinas eco
pedagógicas com os alunos
em anos anteriores. A escola
do Bela Vista foi a primeira a
receber o projeto, que a
Secretaria de Educação

pretende estender para as
demais unidades
educacionais. De acordo com
informações do
Departamento Pedagógico
da Secretaria de Educação,
é muito importante levar
projetos como esses para
dentro da escola, pois essa é
uma maneira lúdica do aluno
assimilar noções sobre a
preservação do meio
ambiente também na prática.
Além disso, o que as crianças
aprendem na escola, elas
reproduzem em casa,
colaborando para a mudança
de hábitos familiares.

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

Caraguatatuba:
Crianças participam de

Projeto Ecológico
Paraibuna recebeu a visita da
Cruz Peregrina e do Ícone de
Maria, símbolos da Jornada
Mundial da Juventude - JMJ,
nos dias 18 e 19 de março.O
evento teve uma
programação especial que
envolveu, inclusive, os jovens
das escolas estaduais.O
objetivo da visita foi preparar
espiritualmente a população
para a Jornada Mundial da
Juventude, que acontece
entre os dias 23 e 28 de julho,
no Rio de Janeiro. Desde
setembro de 2012, os
símbolos percorrem todo o
território brasileiro.Para o
assessor responsável pela
juventude na Diocese de São
José dos Campos, a qual
Paraibuna faz parte, Pe.

Thiago Domiciano Dias, a
passagem dos símbolos tem
o sentido de transformação.
“Ao receber a Cruz
Peregrina, temos que pensar
no que ela representa para o
cristão, principalmente, no
sentido de transformação, de
mudança. É uma
oportunidade única de
fortalecimento dos muitos
movimentos jovens”,
declarou.A visita contou com
o apoio da Prefeitura de
Paraibuna. Jornada
Mundial da Juventude A
Jornada é um evento
promovido pela Igreja
Católica, cujo objetivo é
reunir jovens do mundo todo
para celebrar, aprender,
proporcionar amizades,

partilhas e vivências de
espiritualidade, cultura e
solidariedade entre os mais
diversos povos.Criada em
1984, pelo Papa João Paulo
II, a Jornada ocorre de dois
em dois anos e marca o
encontro especial do Papa
com os jovens.Símbolos A
Cruz Peregrina, de 3,8
metros, é feita em madeira e
foi doada pelo Papa João
Paulo II aos jovens para
acompanhar as JMJ, com o
intuito de lembrá-los do amor
de Cristo
 pela humanidade.O Ícone de
Maria, um quadro com a
imagem de Maria, tem o
p r o p ó s i t o
 de lembrar os jovens da
presença materna.

Símbolos da Jornada
Mundial da Juventude

visitam a cidade

Prefeitura de
Pindamonhangaba realiza
evento aberto a todos, a
partir das 10 horasParece
aquela brincadeira de criança,
em que todos dão as mãos, e
giram cantando juntos. Mas o
assunto é sério.
Diferentemente da dança de
roda, a dança circular é uma
prática que mereceu estudos
e pesquisas sobre seus
benefícios, que são muitos.A
dança circular, atividade
coordenada pelos
focalizadores Bebel Moraes e
João Junqueira, será realizada
em Pindamonhangaba neste
domingo (24), no Bosque da
Princesa, das 10h às 12h. O
Departamento de Cultura da
Prefeitura comprou a ideia e
realizará o evento em todo
último domingo de cada mês,

gratuitamente para a
c o m u n i d a d e . I n c l u s ã o ,
coletividade, diversão. A
dança circular é capaz de
criar vínculos e relações de
solidariedade entre os
praticantes – o que não é
pouco, em uma época de
competitividade e estresse –,
pois se um erra, é ajudado
pelos companheiros a voltar
ao ritmo.Além de não criar a
competição, já que não há
quem fique na frente ou atrás,
é uma atividade artística que
não requer prática nem
habilidade e pode ser
realizada por pessoas de todas
as idades. Desenvolve o
controle motor dos lados
esquerdo e direito do corpo,
além de gerar alegria, pela
música e animação do
grupo.E claro, também há um

considerável trabalho
aeróbico, que estimula a
endorfina (neurotransmissor
que gera a sensação de bem-
estar), aumenta a capacidade
cardiorrespiratória, queima
calorias e ajuda no controle da
pressão arterial, entre outros
benefícios. O melhor é que
isso pode parecer complexo,
mas basta entrar na roda para
tudo acontecer
naturalmente. Um pouco de
históriaO principal nome das
Danças Circulares é
Bernhard Wosien, bailarino,
pedagogo da dança,
desenhista e pintor, que
dedicou muitos anos de sua
vida a coletar danças étnicas.
Uniu diversas culturas e, na
década de 70, começou a
ensinar essa nova técnica a
diferentes comunidades.

Domingo tem dança
circular no Bosque
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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

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 papa Francisco disse
ontem, dia 20, à presidenta
Dilma Rousseff que é
necessário empenho conjunto
para combater as drogas e
reforçar os valores e os
princípios para a juventude.
Dilma foi a primeira chefe de
Estado recebida por
Francisco, depois da
cerimônia que marcou na
terça-feira, dia 19, o início do
seu pontificado. Na conversa,
o papa lembrou que a
construção do futuro
depende da juventude.”[O
papa] falou sobre a
importância da juventude na
construção do futuro da
humanidade e que a Igreja
[Católica], como uma
instituição secular, tem no
jovem um foco muito grande”,
disse a presidenta, após o
encontro com o papa, no
Vaticano.Dilma disse que
Francisco ressaltou que é
fundamental, para o combate
às drogas, reforçar valores e
princípios. “Conversamos
sobre a questão das drogas
e do crack, o reforço de
valores, princípios e símbolos
para a juventude”,

destacou ela. Ao se dirigir aos
cardeais, no último dia 15, o
papa pediu que eles usem a
sabedoria, que apenas o
tempo e a idade ensinam,
para conquistar fiéis.Na
ocasião, improvisando o
discurso aos cardeais,
Francisco lembrou que o
conhecimento e a sabedoria
são aprimorados com o
passar dos anos. “Ser idoso
é a sabedoria da vida,
levemos essa sabedoria aos
jovens”, disse, na semana
passada.A presidenta
acrescentou que o papa
confirmou que participará da
Jornada Mundial da
Juventude, nos dias 23 a 28
de julho, no Rio de Janeiro.
“Ele [o papa] disse que
espera uma presença grande
dos jovens [durante a
jornada]”, contou
ela.Segundo Dilma, o papa
disse que pretende, depois da
jornada, visitar Aparecida –
onde está a Basílica de Nossa
Senhora Aparecida,
considerada uma das maiores
do mundo, construída em
homenagem à santa de
mesmo nome encontrada por

pescadores no interior de
São Paulo.”Ele [o papa] disse
que vai a Aparecida, depois
[da jornada]. Ele até me
lembrou que, em 2007,
esteve em Aparecida, e me
deu um livro do que eles [os
bispos latino-americanos]
fizeram em 2007", contou a
presidenta, lembrando da
recomendação de Francisco
de que ela “não leia o livro
todo”.”’Você não precisa ler
tudo porque você pode se
aborrecer, então você pega
o índice e vai nos assuntos
que te interessa’, ele me
disse”, contou Dilma, entre
sorrisos, demonstrando o
bom humor de Francisco.A
presidenta se disse
impressionada como o papa
se comporta como uma
pessoa normal. “Ele
[Francisco] é o primeiro
muitas coisas:
 é o primeiro Francisco,
primeiro jesuíta, primeiro
latino-americano e primeiro
argentino”, acrescentou
Dilma, informando que
percebeu bastante
e n t u s i a s m o
no papa.

Papa diz a Dilma que
combate às drogas

depende de empenho
conjunto e reforço de

valores para a juventude

Um município que
experimenta um novo
período de
desenvolvimento é
Jambeiro, cidade que
descansa em meios à
beleza natural das
montanhas. O município
teve um forte momento
econômico durante a fase
cafeeira, nas primeiras
décadas do século XX,
depois, conheceu o
retrocesso.Com boas
opções de
entretenimento, Jambeiro

oferece um cenário
aprazível, e uma vocação
natural para atividades
voltadas ao turismo
cultural, rural e
ecológico. O clima de
montanha com ar puro e
salutar é um convite para
o descanso nos finais de
semana.O município
recebeu investimentos
nos últimos anos, com a
instalação de indústrias
que geram empregos para
toda a população e coloca
o município na primeira

colocação de renda per
capita em toda a Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba. O ICMS de
Jambeiro pulou de meros
5 milhões em 1997 para
170 milhões anuais.Com
a duplicação da Rodovia
dos Tamoios, o município
tem a expectativa de
receber ainda mais
investimentos. O prefeito
do município é Altemar
Mendes (DEM) eleito
com 1.451 votos
(38,97%).

Maior renda per capita da
região, Jambeiro vive bom

momento econômico

O projeto permanecerá
até o dia 7 de abril na
Praça Dr. Cândido Motta,
no Centro, com diversas
atividades educativas e
gratuitas para todas as
idadesA partir da próxima
quarta-feira, dia 27,
Caraguatatuba, receberá o
projeto “A Mata Atlântica
é Aqui – Exposição
Itinerante do Cidadão
Atuante”, da Fundação
SOS Mata Atlântica. Um
caminhão da ONG,
adaptado para atividades
de educação ambiental,
estará na Praça Dr.
Cândido Motta, no
Centro, até 7 de abril, com
diversas atrações
gratuitas para o público de

todas as faixas etárias. O
funcionamento no dia 27
de março será das 12h às
17h, e nos demais dias,
das 10h às 17h.Durante a
visita, a SOS Mata
Atlântica e as instituições
parceiras locais
promoverão palestras,
oficinas, cinema, jogos
educativos, debates,
exposições, entre outras
atividades. O caminhão da
ONG, transformado numa
sala de aula itinerante,
traz um espaço fechado,
com cadeiras, projetor e
sistema de sonorização
para a realização dessas
atividades.Esta é a
primeira vez que o projeto
itinerante passa pela

cidade de Caraguatatuba.
Escolas e grupos
interessados poderão
realizar visitas
monitoradas. O caminhão
conta, ainda, com
estrutura própria para
receber deficientes
físicos. Além disso, quem
tiver interesse em se
tornar um voluntário
também poderá participar.
Em caso de dúvidas sobre
qualquer uma das
atividades, é preciso
entrar em contato pelo e-
m a i l
itinerante@sosma.org.br
o u
itinerante.apoio@sosma.org.br.
Mais informações em
www.sosma.org.br.

Caraguá recebe a
Exposição Itinerante da

SOS Mata Atlântica

TREMEMBÉ REALIZA
SELETIVA DE

ESTUDANTES PARA
TABUADA VANGUARDA

2013

A Secretaria da Educação da
Estância Turística de
Tremembé realizou neste dia
19 de março a seletiva
municipal para a participação
da Tabuada Vanguarda
2013. Alunos representantes
de 11 (onze) escolas
municipais compareceram a
sede da Secretaria Municipal
da Educação e competiram
por uma vaga para

representar o município. A
estudante Cristiane de
Oliveira Moura Bento,
atualmente aluna da
professora Sandra Cristina
Caldas Puilen, representante
da escola EMEF Prof. Maria
Amélia do Patrocínio que tem
como diretora a professora
Geisa Vargas Morishita, foi a
vencedora e representará
nossa cidade na seletiva do

grupo 3, competindo com
outros municípios, em abril,
na cidade de Taubaté.
Participar deste evento
oferece a oportunidade de
evidenciar que bons alunos,
dedicados ao estudo, são
potenciais exemplos de
disciplina, superação e
s u c e s s o .
Parabéns Cristiane, estamos
torcendo por você!

Garaguatatuba: 21/03/
2013 | “Dora, a

Aventureira” é atração
infantil deste domingo

As crianças terão diversão
garantida com o espetáculo
“Dora, a Aventureira” que
será neste domingo (24), às
17h, no Teatro Mario Covas.
No enredo, os personagens
ensinam números, palavras e
até outros idiomas para o
público infantil. Dora é uma
garotinha inteligente que vive
muitas aventuras ao lado do
simpático macaquinho Botas.
Eles estão sempre dispostos
a ajudar quem precisa. A

interatividade com o público
é um dos recursos utilizados
pela personagem durante a
trama. Dora sempre faz
perguntas diretamente para a
plateia para relembrar seus
planos. Os ingressos
antecipados custam R$ 40
(inteira) e R$ 20 (meia), tem
duração de 70 minutos e
classificação livre. As
entradas podem ser
adquiridas antecipadamente
na livraria Nobel, no

Serramar Parque Shopping,
na Himpacto Outlet,
localizada no Caraguá Praia
Shopping, e no
site www.bilheteriarapida.com.br.
No dia da atração, os
ingressos têm o preço de R$
50 (inteira) e R$ 25 (meia)
estarão à venda também no
Teatro Mario Covas, a partir
das 14h.
Outras informações pelo
t e l e f o n e
(12) 3881-2623.

Caraguá realiza mais de 700 coletas de

exames em Campanha de Combate à

Tuberculose

De 05 a 17 de março de
2013, o Governo Municipal
de Caraguá, por meio da
secretaria de Saúde, coletou
761 amostras de exames de
escarro em toda a cidade.
Destas, 366 foram retiradas
do Centro de Detenção
Provisória (CDP) e outras
395 em várias regiões do
município. Os exames foram
coordenados pela equipe do
Programa de Controle da
Tuberculose que também
promoveu atividades voltadas

à prevenção da doença.
Entre as principais ações,
foram realizadas palestras
sobre prevenção e controle
da Tuberculose no canteiro
da obra de Adequação e
Ampliação da Unidade de
Tratamento de Gás Monteiro
Lobato (UTGCA) a
funcionários da empresa
Schahin; no Ambulatório
Médico de Especialidades
(AME) com distribuição de
panfletos; e no Centro de
Especialidades Médicas,

Odontológicas e de
Reabilitação Madre Teresa
de Calcutá
 (CEM/CEO).No último final
de semana (dias 16 e 17) o
programa promoveu uma
busca ativa de sintomáticos
respiratórios no Pronto
Socorro. Durante toda
campanha, as Unidades
Básicas de Saúde
participaram na coleta de
amostras de pacientes com
tosse há mais de duas
semanas. 


