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A fábrica da Volkswagen 
de Taubaté recebeu no dia 
24 de abril o prêmio Des-
taque Rinem, concedido 
pela Rede Integrada de 
Emergência do Vale do Pa-
raíba à empresas e órgãos 
públicos que atuam de for-
ma conjunta em progra-
mas e atividades voltadas 
à prevenção, ao combate 
e ao controle de emergên-
cias. O reconhecimento é 
conferido anualmente às 
empresas da região que 
contribuíram de forma in-
tegrada nos projetos, pro-
gramas e atividades volta-
das à prevenção, combate 
e controle de emergências 
proporcionadas pela Rede.  
O evento aconteceu no 11º 
Grupamento de Bombei-
ros de São José dos Cam-
pos e contou com a pre-
sença do diretor mundial 
de Prevenção de Incêndios 
da Volkswagen, Dr. Frank 
Kaemmer e o gestor res-
ponsável por Prevenção 
de Incêndios da fábrica de 
Taubaté, Marcos Santar-
necchi. Para o gestor esse 
reconhecimento ratifica a 
preocupação constante da 
Volkswagen em investir 
em segurança e na quali-
ficação de suas equipes de 
bombeiros. “Tendo cons-
ciência de nossas respon-
sabilidades, a Volkswa-

gen é uma empresa que 
busca atuar em rede com 
órgãos públicos e outras 
empresas para proporcio-
nar segurança à comuni-
dade, preservando a vida 
humana, o meio ambiente 
e o patrimônio público ou 
privado. O prêmio valori-
za o trabalho das nossas 
equipes de bombeiros”, 
destaca Santarnecchi. A 
RINEM é uma sociedade 
civil sem fins lucrativos, 
criada oficialmente em 24 
de abril de 1992, por ini-
ciativa conjunta do 11º 
Grupamento de Incêndio, 
Defesa Civil e empresas 
de São José dos Campos 
e Jacareí. Atualmente a 
rede conta com pontos de 
rádio distribuídos nos di-
versos órgãos públicos e 
empresas ao longo das ci-
dades do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira, possibilitan-
do comunicação imedi ata 
e eficaz em situações de 
emergência. Em 2014, a 
unidade sediou treinamen-
tos de corte de carrocerias 
para socorro à vítimas de 
acidentes de trânsito e res-
gate em altura, com pro-
fissionais das equipes do 
Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, Bombei-
ros Municipais de Tauba-

té, Defesa Civil, Infraero 
e demais empresas que 
fazem parte da RINEM. 
Além disso, a área de se-
gurança industrial recebeu 
investimentos que acom-
panharam a moderniza-
ção dos novos processos 
e tecnologias implantadas 
na fábrica para a produção 
do Volkswagen up!, como 
a aquisição de veículos 
de atendimento a emer-
gências e ambulâncias, 
roupas especiais de com-
bate a incêndios para os 
bombeiros, equipamentos 
como mangueiras, esgui-
chos e abrigo de acondi-
cionamento de EPIs, ven-
tiladores de alta potência 
(que auxiliam na retirada 
da fumaça no interior dos 
ambientes), alicate hidráu-
lico (utilizado no corte de 
carrocerias) e um com-
pressor (usado para abas-
tecer com a pressão ade-
quada os diferentes tipos 
de cilindros dos conjuntos 
autônomos de respiração 
dos bombeiros). Atual-
mente a fábrica de Taubaté 
é responsável pela produ-
ção de todas as versões do 
Volkswagen up!, modelo 
que já atingiu a marca de 
100 mil unidades produzi-
das desde 2014 e marcou 
o início de uma nova era 
para a empresa no País, 
conciliando desempenho, 
economia de combustível, 
segurança, conforto e re-
cursos de entretenimento 
para os ocupantes. Os mo-
delos Gol (que também é 
produzido na unidade da 
Anchieta) e Voyage tam-
bém são produzidos na 
unidade que opera há 39 
anos e já produziu mais de 
6,3 milhões de veículos.

Volkswagen de Taubaté
recebe prêmio por

prevenção e atendimento
de emergências

A internet banda larga no 
Brasil registrou cresci-
mento de 44% nos últi-
mos 12 meses, chegando 
a 203 milhões de acessos 
em fevereiro, 62 milhões 
a mais do que no mesmo 
período do ano anterior. 
Os dados foram divulga-
dos na quarta-feira  pela 
Associação Brasileira de 
Telecomunicações (Tele-
brasil). O aumento acon-

tece principalmente por 
conta de redes móveis de 
terceira e quarta geração 
(3G e 4G), responsável por 
178,4 milhões dos acessos. 
A rede móvel teve um cres-
cimento de 50% em compa-
ração a fevereiro de 2014. 
A banda larga fixa re-
gistrou 24,5 milhões de 
acessos em fevereiro, 
com um aumento de 9% 
em relação ao mesmo 

período do ano anterior. 
A Telebrasil informou 
que todos os municí-
pios brasileiros possuem 
banda larga fixa e que 
no último ano a banda 
larga móvel se expandiu 
para mais 429 municí-
pios. A internet 3G che-
ga a 3.930 municípios 
agora (onde vivem 93% 
dos brasileiros) e a 4G 
a apenas 147 cidades.

Internet banda larga tem 
crescimento de 44% em um 

ano no Brasil

Em mais uma parceria 
entre a Prefeitura de Tre-
membé e o Senai, estão 
abertas inscrições para o 
curso gratuito de Insta-
lador de ar condicionado 
tipo Split. Os interessa-
dos podem se inscrever 
na Secretaria de Ação So-

cial das 8h00 às 16h00 na 
Rua José Monteiro Pato, 
325 – Jd. Bom Jesus.
Corra para garantir sua 
vaga, são somente 24 
inscrições divididas em 
duas turmas, tarde e noite.
Os requisitos são: Ter 
concluído o Ensino Fun-

damental e ter no mínimo 
14 anos completos. Os 
interessados devem es-
tar munidos de RG, CPF, 
comprovante de endere-
ço e cópia da declaração 
escolar. Menores de 18 
anos devem estar acom-
panhados do responsável.

Prefeitura de Tremembé
abre inscrições para 

Curso de Instalador de 
Ar Condicionado do 

SENAI

Estão abertas as inscri-
ções para XVII Prova 
Pedestre Francisco Eu-
gênio da Costa,  conhe-
cida popularmente como 
“Corrida do Geninho”.
O evento organizado pelo 
Secretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, acontece no do-
mingo, dia 07 de junho, 
às 9h, com concentra-
ção na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site www.minhasins-
c r i c o e s . c o m . b r / c o r -

r i d a d o g e n i n h o / 2 0 1 5 /
No dia 06 (sábado) de ju-
nho, os atletas devem com-
parecer a Praça da Estação 
para retirada do número 
de peito,  das 13h às 17h.
As categorias iniciantes 
(até 15 anos), pré-mirim 
e mirim masculino e fe-
minino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 9h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km 
com largada e chegada 
na Praça da Estação, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 

e calçamento de pedras.
Os atletas meno-
res de 18 anos só po-
derão participar da 
Prova Pedestre Geni-
nho mediante autori-
zação dos pais, técni-
cos ou responsáveis.
Os atletas melhores colo-
cados do 1º ao 3ºlugares, 
categoria 5KM e 2km, 
Masculino e Feminino, se-
rão contemplados com tro-
féus, e medalhas do 4º ao 
10º colocado e ou brindes.
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3672-3147

Abertas inscrições para 
tradicional Prova

Pedestre do Geninho 
2015 em Tremembé
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

A Sabesp abriu nesta quin-
ta-feira (30) inscrições 
para o concurso público de 
estágio. Especificamente 
para o Litoral Norte, são 
nove vagas destinadas a 
estudantes universitários 
dos cursos de Adminis-
tração de Empresas (5), 
Sistemas de Informação 
(1), Ciências Biológicas 
(1), Ciências Contábeis 
(1) e Direito (1), com bol-
sa-auxílio de R$ 1.068,44, 
além de benefícios como 
assistência médica, vale
-refeição, vale-transporte 
e seguro contra acidentes 
pessoais.  Das vagas ofe-

recidas, 10% são reserva-
das para pessoas com de-
ficiência (de acordo com 
a escolaridade, curso e re-
gional de classificação). O 
valor da inscrição é de R$ 
82,00. As vagas serão pre-
enchidas por estudantes 
que cursem, em 2015, o 
antepenúltimo ou penúlti-
mo ano do ensino superior. 
A jornada de estágio a ser 
cumprida é de 30 horas se-
manais, sendo 6 horas diá-
rias. A duração mínima do 
período de estágio é de seis 
meses e a máxima de dois 
anos.  As provas objetivas 
para candidatos do Litoral 

Norte serão realizadas em 
Caraguatatuba, no dia 28 
de junho de 2015, e nas 
demais cidades constantes 
do edital. Serão 60 ques-
tões de múltipla escolha: 
25 de língua portuguesa, 
15 de matemática e racio-
cínio lógico, 15 de noções 
de informática e mais 10 
de atualidades. A avaliação 
terá duração de três horas 
e 30 minutos.  As inscri-
ções e informações podem 
ser obtidas com a Funda-
ção Carlos Chagas, orga-
nizadora do concurso, na 
página da entidade (www.
concursosfcc.com.br).

Concurso para estágio 
na Sabesp oferece nove 
vagas no Litoral Norte

A pesquisa mensal mos-
trada nesta semana pelos 
Indicadores Sebrae-SP 
despertou insatisfação e 
pessimismo para empre-
gadores paulistas. Em 
fevereiro, as micro e pe-
quenas empresas (MPEs) 
do Estado de São Paulo 
registraram queda de 18% 
no faturamento real (já 
descontada a inflação) na 
comparação com o mesmo 
mês de 2014. Foi o maior 
porcentual de redução de 
receita para um mês de 
fevereiro em relação a fe-
vereiro do ano anterior 
desde 1998, quando o le-
vantamento teve início.   
No comparativo a janeiro 
deste ano, houve diminui-
ção de 1,3% no índice. Em 
consequência,  pessimis-
mo dos empresários com 
os rumos da economia 
brasileira para os próxi-
mos meses voltou a bater 
recorde, segundo mostrou 
o estudo. Para o setor, o re-
sultado ruim está associa-
do à demanda desaquecida 
que resulta da confiança 
em baixa, do aumento do 
desemprego, da queda do 
rendimento dos trabalha-
dores, da inflação mais 

alta e dos efeitos de cur-
to prazo das medidas de 
ajuste da economia. Esse 
conjunto de fatores tem li-
mitado o consumo interno, 
o que piora o desempenho 
das MPEs, especialmente 
no comércio e serviços. 
Em fevereiro, a receita to-
tal dos pequenos negócios 
paulistas foi de R$ 43,6 
bilhões, o que representa 
R$ 9,6 bilhões a menos do 
que em igual período do 
ano passado. Na compa-
ração de fevereiro de 2015 
com janeiro deste ano, 
as MPEs faturaram R$ 
588,2 milhões a menos. 
Além do agravamento 
da situação econômica, 
o número menor de dias 
úteis em fevereiro tam-
bém influenciou o resul-
tado, explica o diretor-su-
perintendente do Sebrae 
SP, Bruno Caetano. Por 
setores, no confronto de 
fevereiro de 2015 com o 
mesmo período de 2014, 
a indústria registrou queda 
no faturamento de 15,2%, 
no comércio a diminui-
ção foi de 19,1% e nos 
serviços a retração ficou 
em 18%. O presidente do 
Sebrae-SP, Paulo Skaf diz 

que a confiança dos em-
presários e trabalhadores 
piorou notoriamente. “A 
desaceleração da econo-
mia brasileira tem reflexo 
direto no faturamento dos 
pequenos negócios, que 
não têm tanta margem 
de manobra para superar 
as dificuldades quanto as 
empresas de maior porte”, 
completa. Na avaliação 
por regiões, o faturamen-
to de fevereiro ante igual 
mês de 2014 apresentou 
baixa generalizada: de 
-23,8% no Grande ABC; 
-22,9% no município de 
São Paulo; de -19,9% na 
Região Metropolitana de 
São Paulo e de -16% no 
interior do Estado. No 
acumulado do ano, ou 
seja, no primeiro bimestre, 
o faturamento das MPEs 
recuou 16,5% sobre igual 
intervalo de 2014. Ainda 
considerando-se o primei-
ro bimestre de 2015 ante 
os dois primeiros meses 
do ano anterior, houve 
queda de 1,4% no total de 
pessoal ocupado, o rendi-
mento real dos emprega-
dos das MPEs sofreu redu-
ção de 2,6% e a folha de 
salários ficou 6,1% menor.

Queda de faturamento das 
MPEs paulistas gera recorde 

de pessimismo

MISCELÂNEA

Curiosidades

O queijo minas

O queijo é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele teria sido criado por 
pastores de cabras e ovelhas, a partir da coagulação natural do leite. No Brasil, essa 
iguaria e sua técnica de produção chegaram pelas mãos dos portugueses colonizadores. 
O tradicional queijo minas foi desenvolvido a partir da receita do Queijo Serra da Es-
trela de Portugal, porém, já utilizava-se na mistura extrato de flores e brotos de cardo, 
uma espécie de planta já que por aqui, era adicionado um coagulante feito do estômago 
salgado de bezerros ou cabras. O queijo minas passou a ser conhecido e apreciado em 
todo o país e é utilizado em diversas receitas, além de ser consumido ao natural. Foi 
tombado pelo Patrimônio Histórico Brasileiro como bem material do Brasil e, é o úni-
co queijo nacional cuja legislação sanitária permite que não seja pasteurizado.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e o oxigênio um 
gás carburante. A água não pega fogo porque é uma substância completamente dife-
rente das duas primeiras e com propriedades distintas. Não é porque ela seja composta 
de um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de 
seus produtos de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontra-
dos na água são diferentes das encontradas nas moléculas do oxigênio e do hidrogênio.

Humor

O japonês resolveu pintar o pára-choque do caminhão e diz:
- Por favor, pinta aí “Deus me guia”, nô.
O sujeito capricha nas letras e o japonês foi embora contente só que na primeira esqui-
na deu a maior batida um poste. Passado alguns dias, o japonês volta lá com o cami-
nhão todo consertado:
- Pinta uma frase bem bonitinha de novo no pára-choque, nô;
- Já sei, vamos pintar “Deus me guia”?
- Nô, nô... Agora pinta, né... Agora pinta “Japonês mesmo guia”.
***
 Um homem quer contar à sua mulher que vai jantar em casa com uns amigos e liga pra 
ela, a empregada atende ao telefone:
- Posso falar com a minha mulher?
- Não, ela está lá em cima com o namorado dela.
Em tom de brincadeira, o homem diz: 
- Está bem, então, vá até o armário do corredor e pegue o meu revólver, depois, você 
pode subir as escadas e mate os dois.
Pouco tempo depois, a empregada volta:
- Pronto... O que eu faço com os corpos?
- Ah! Jogue eles na piscina.
- Mas senhor, não tem nenhuma piscina aqui...
- Aí é do 6555.9898???
***
Em um aula de boas maneiras, o professor chama Joãozinho:
- Joãozinho, você costuma almoçar na casa de amigos?
- Sim, costumo.
- Qual a primeira coisa que você faz ao saber que a refeição está na mesa?
- Eu lavo as mãos.
- Muito bem e, durante a refeição, se alguém lhe faz uma pergunta e você está com a 
boca cheia, como você costuma agir?
- Termino de mastigar e depois eu falo.
- Certo, Joãozinho. Bom, vamos ver se você é um menino realmente educado. Acaban-
do o almoço, o que você diz para a mãe do seu amigo?
Sem hesitar, Joãozinho, responde:
- Cadê a sobremesa? 

Mensagens

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive o pessimismo. Centralize-se no 
bem a fazer. Esqueça as sugestões de medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando 
a sombra dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe cons-
tantemente. Edifique sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeças o 
coração. Não te impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual 
é construção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações sem 
esforço. Silêncio para a injúria. Olvide para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que 
os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o 
trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te 
impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e pro-
cura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações 
ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faça a luz na vida íntima. 
Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, 
fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Aja auxiliando. Sirva sem apego e, 
assim vencerás.

Pensamentos, provérbios e citações

A falsa humildade é outro orgulho.
Só há uma blasfêmia, a injustiça.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Os remorsos superam a justiça.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.
A verdade nunca é injustiça, pode magoar, mas não deixa ferida.
Não faça o mal e o mal não existirá.
Mais importantes que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.
São testemunhas os olhos do que sente o coração.
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Quem gosta de arte-
sanato ou procura um 
artigo exclusivo, tem 
neste domingo (3) 
uma boa oportunidade em 
Pindamonhangaba na  24ª 
Feira de Artesanatos - A 
Arte do Povo em Nossas 
Mãos. O evento será re-
alizado no ginásio de 
esportes da Associação 
Atlética Ferroviária que 
mais uma vez abre suas 
portas para os artesãos de 
todo o Vale do Paraíba. 
A exposição e comerciali-
zação terá início às 09hs e 
encerramento às 18hs.  A 
feira, que já é uma tradi-
ção regional, reunirá reu-
nirá 110 (cento e dez) arte-
sãos de Pindamonhangaba 
e artistas convidados de 
São Paulo, Taubaté, São 
José dos Campos, Caçapa-
va, Praia Grande, Cunha, 
Lorena, Guaratinguetá, 
Roseira, Santo Antonio 
do Pinhal, Tremembé e 

Redenção da Serra, entre 
outros. Também estarão 
participando as seguin-
tes entidades: Lar São 
Vicente de Paulo, Grupo 
Espírita Paz e Luz, Casa 
de Apoio Sol Nascente, 
S.O.S., Projeto Cerâmica, 
Associação dos Deficien-
tes Físicos, Casa Transitó-
ria Fabiano de Cristo, Insti-
tuto Dialogare. “Como em 
todas as nossas edições, 
seja no final do ano ou 
próximo ao Dia das Mães, 
nossos artistas preparam 
artigos que são ótima al-
ternativa para presentear 
os familiares e amigos, 
alem de ser um preço bem 
acessível e de exclusivida-
de.”, disse a organizadora 
do evento, Ana Maria Bras 
Cavalcanti, proprietária da 
Visual Produções. Dentre 
os produtos à venda, des-
taque para artesanatos mo-
delados em biscuit, bor-
dados em geral, cestaria, 

bijuterias, cerâmicas, arte 
em madeira, pintura em te-
cido, fuxico, tricô, crochê, 
arte com bambu, arte em 
papel e reciclados. Tam-
bém há opções em pro-
dutos alimentícios como 
doces, bombons, tortas, 
salgados, licores, embuti-
dos exóticos, pão caseiro, 
sequilhos, balas. A feira 
reserva também aos visi-
tantes diversas atrações 
artísticas. Estão confirma-
dos: Ballet Cássia Oga-
ta, CIA  de Dança Studio 
A, Cia Cênica de Dan-
ça Mônica Alvarenga e 
Grupo de Dança Projeto 
Nosso Bairro. O Ginásio 
da Associação Atlética 
Ferroviária esta locali-
zado na Rua Álvaro Pin-
to Madureira, centro de 
Pindamonhangaba. Mais 
informações: Ana Maria 
Braz Cavalcante, fone 12 
3642-3929 – E-mail: ana-
maria.braz@ig.com.br

A.A. Ferroviária recebe 
em Pinda 110 artistas

regionais na
24ª Feira de Artesanatos
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PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

A comida tropeira é um 
dos principais destaques 
do festival. Quem não 
gosta de arroz tropeiro, 
arroz carreteiro, feijão tro-
peiro, churrasco fogo de 
chão, bife na chapa, qui-
rera, bisteca de porco, e 
torresmo ? Começa neste 
feriado de sexta-feira (1º 
de maio) e segue até do-
mingo o 1º Festival Tro-
peiro do Vale do Paraíba, 
em Pindamonhangaba. 
O evento será realizado 
na Fazenda Coruputuba e 
contará comatrações cul-
turais e gastronômicas, e a 
participação de tropeiros e 
entidades de toda a região.
O  festival terá abertura 
oficial neste dia 1º às 18h30 
e em seguida está pro-
gramda a final do concur-
so Rainha dos Tropeiros 
que terá representantes de 
Pinda e cidades da região. 
A festa é uma iniciaitiva 
que pretendeincentivar o 
turismo rural, o resgate da 
cultura tropeira, gastronô-
mica e cultural e a promo-
ção do turismo local, com 
o envolvimento das comi-
tivas da região do Vale do 
Paraíba. A noite de aber-
tura será encerrada com 
show da banda Rodeio.  No 
sábado (2), as atrações co-
meçam ao meio-dia, com o 
almoço tropeiro, animadas 
pelo som de César & Ban-
da. Na sequência, a pro-
gramação reserva o show 
da dupla Heron e Heitor, 
e em seguida, Congada de 
Pindamonhangaba, Roda 
de Viola, Show com Mont 
Bel e Daniel. A noite, o 
show da famosa Orquestra 
de Viola da Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo, de 
São José dos Campos en-
cerra o evento. Cavalgada 

- Para o domingo (3) está 
programda a a cavalgada, 
saindo de dois locais: uma 
como a Hípica Vigilato, no 
Jardim Cristina, e outra 
com o Lazinho, em Morei-
ra César. As cavalgadas se 
encontrarão na festa para 
a missa sertaneja com o 
Padre Gonçalves, tendo a 
participação especial da 
Banda Exalta Cristo e da 
cantora Fernanda Silva, 
da Canção Nova. Have-
rá, ainda, show com Trio 
Caipira, apresentação de 
Catira de Monteiro Lo-
bato, Roda de Viola com 
as comitivas do Vale e, 
encerrando o Festival, 
show da Banda Orgu-
lho Caipira, de Lagoinha. 
Gastronomia – A comida 
tropeira é um dos princi-
pais destaques do festival. 
A sua gastronomia típica 
variada, oferecerá aos vi-
sitantes alimentos como 
arroz tropeiro, arroz carre-
teiro, feijão tropeiro, chur-
rasco fogo de chão, bife 
na chapa, quirera, bisteca 
de porco, torresmo, café 
tropeiro, bolo de fubá, pa-
çoca, doces típicos, milho 
verde, pamonha e mui-
to mais. Cidades partici-
pantes – Tanto na parte 
gastronômica quanto na 
cavalgada, estão confir-
madas as como Taubaté, 
Tremembé, Jambeiro, Pi-
quete, Potim, Lagoinha, 
Guaratinguetá, Cachoeira 
Paulista, Aparecida, Mon-
teiro Lobato, São Bento 
do Sapucaí, entre outras 
cidades, muitas do Sul de 
Minas. O Festival tem en-
trada gratuita e a Fazenda 
Coruputuba fica na Estra-
da Municipal Coruputu-
ba, 1330, sentido Pinda / 
Moreira César (segunda 

entrada da fazenda). Con-
fira programação comple-
ta: 01 de maio, sexta-feira
18h30 - Abertura oficial
19h - Concurso Rai-
nha dos Tropeiros
21h - Show com Banda 
Rodeio 02 de maio, sábado
12h - Almoço tropeiro ao 
som de César & Banda
14h - Show com 
Heron e Heitor
15h - Congada de 
P i n d a m o n h a n g a b a
15h30 às 18h30 - Roda 
de Viola, com violeiros 
das Comitivas do Vale
18h30 - Show com 
Mont Bel e Daniel
21h - Show com Orquestra 
de Viola da Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo, de 
São José dos Campos 03 de 
maio, domingo 8h30 - Ca-
valgada - Saída da Hípica 
Vigilato (Av. Dr. Antonio 
Pinheiro Jr, 1300, Jardim 
Cristina) e Lazinho (Rua 
Jossei Toda, 838, Manti-
queira - Moreira César) 
com destino à Fazenda 
Coruputuba, Estrada Mu-
nicipal Coruputuba, 1330, 
distrito de Moreira César
11h - Missa Sertaneja 
com Padre Gonçalves, 
com participação es-
pecial da Banda Exalta 
Cristo e Fernanda Silva
12h30 - Show com can-
tora sertaneja da Canção 
Nova, Fernanda Silva - 
Comitiva Sertão de Deus
13h30 - Show com o Trio 
Caipira (Yolanda do Zé Bé)
14h30 - Apresentação de 
Catira - União Lobaten-
se, de Monteiro Lobato
15h30 às 16h30 - Roda 
de Viola, com violeiros 
das comitivas do Vale
16h - Show com Ban-
da Orgulho Caipi-
ra, de Lagoinha 

Pindamonhangaba realiza
1º Festival Tropeiro do

Vale do Paraíba

O Sesc Taubaté pro-
move nos dias 1, 2 e 
3 e nos domingos 10, 
17, 24 e 31, Recreação 
Pais e Filhos, com o intui-
to de favorecer momentos 
de interação familiar por 
meio de atividades re-
creativas e jogos lúdicos. 
Com início às 15h, as prá-
ticas serão acompanhadas 
pelos Instrutores de ati-
vidades físicas do Sesc. 

Os exercícios propostos 
realçam a aproximação 
familiar e valorizam a 
importância do conviver, 
através de brincadeiras que 
não visam a competi-
ção como objetivo prin-
cipal, mas a realização 
de uma tarefa de forma 
prazerosa, promovendo 
a motivação e 
colaborando para o de-
senvolvimento integral 

da criança. A recreação 
favorece os processos de 
socialização e descober-
ta do mundo, podendo 
ser utilizada como uma fer-
ramenta para a educação. 
As atividades são gratuitas 
e acontecem em espa-
ço aberto, para o pú-
blico em geral. Re-
creação Pais e Filhos
Dias 1, 2, 3, 10, 
17, 24 e 31 às 15h

SESC Taubaté promove
atividades crecreativas para 

pais e filhos
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Por volta de 1820, o nome 
Campos do Jordão já era 
forte, antes mesmo da 
fundação da cidade. A de-
nominação se deve ao bri-
gadeiro Manoel Rodrigues 
Jordão, antigo proprietário 
da Fazenda Natal, próxima 
ao Rio Imbiri. Na metade 
do século XIX, a fazenda 
foi dividida, e vários lotes 
foram adquiridos por Ma-
teus da Costa Pinto. Ele 
era procedente de Pinda-
monhangaba, cidade que 
estendia seus limites até o 
Sul de Minas e cujas ter-
ras englobavam a Campos 
do Jordão de hoje, mais 
Santo Antonio do Pinhal 
e São Bento do Sapucaí. 
Ao subir a Serra da Man-
tiqueira e adquirir parte da 
Fazenda Natal no dia 29 
de abril de 1874, Mateus 
da Costa Pinto – conside-

O Sesc Taubaté abre na 
sexta-feira, dia 1º de 
maio, feriado que come-
mora o dia do trabalho, e 
apresenta atividades di-
versas para toda família.
Confira a programação:
No esporte o programa 
oferece Desafio Comerci-
ário (Setor Automotivo) 
às 10h, jogo voltado para 
empregados do ramo do 
comércio de automóveis 
e peças automotivas, que 
poderão disputar a Copa 
Sesc de Futebol Society – 
setor automotivo que terá 
início no dia 12 de maio. 
Para participar é neces-
sário apresentar a cre-
dencial plena válida. As 
inscrições serão feitas no 
dia, com antecedência 
de 30min. antes do jogo.
Para as crianças o espetá-
culo infantil, O Mamulen-
go no Cinema, acontece às 

rado fundador de Campos 
do Jordão - montou em 
1874 a Pensão São Ma-
teus e promoveu o rápido 
desenvolvimento do local, 
fato que deu origem ao po-
voado São Mateus do Im-
biri.  Em 1891, a fazenda 
foi comprada por Domin-
gos José Jaguaribe, que 
então resultou em nova 
denominação do local. 
Com a emancipação de 
São Bento do Sapucaí, des-
membrando-se de Pinda-
monhangaba, Campos do 
Jordão e Santo Antonio 
do Pinhal ficaram incor-
poradas ao novo territó-
rio. A partir de 29 de ou-
tubro de 1915, Campos 
tornou-se distrito do novo  
município. Em 1934, a lo-
calidade desmembrou-se 
de São Bento do Sapucaí 
e ganhou autonomia de 

11h com Mestre Valdeck 
de Garunhuns, é contado 
por meio de manipulação 
de bonecos e narra a his-
tória do Coronel Vicente 
Pompeu um fazendeiro 
que recebe em suas terras 
uma equipe estrangeira de 
cinema que deseja realizar 
um filme com o Boi Pinta-
dinho e o Reisado de sua 
propriedade. O Coronel 
reluta, mas o diretor argu-
menta que é um documen-
tário e que vai ser bom 
para o Coronel. A partir 
daí, muita história vai rolar 
até a conclusão do filme. 
A apresentação é gratui-
ta e para todas as idades.
Para desenvolver as ar-
tes manuais, a oficina 
Quadros com Aplicação 
de Vinil e Texturização 
com a Profª. Angela Su-
dário , acontece às 13h. 
Para participar é necessá-

município, com o nome já 
enraizado: Campos do Jor-
dão. Nesse período, surgia 
também a Vila Abernéssia, 
local escolhido para abri-
gar a construção de inú-
meros sanatórios. Naquele 
tempo, a convivência com 
o clima frio da montanha 
era uma das poucas alter-
nativas para se combater 
o vírus da tuberculose.
A “Suiça Brasileira”, loca-
lizada a uma altitude de 
1620 metros e uma popu-
lação em torno de 50 mil 
moradores, é uma das 15 
estâncias climáticas do Es-
tado. Sua arquitetura em 
estilo “germânico” é uma 
das referências para o tu-
rista que, mesmo no Bra-
sil, quer desfrutar de belas 
paisagens, ar puro, e aque-
le friozinho que dá a sen-
sação de clima europeu. 

rio verificar disponibilida-
de de vagas na Central de 
Atendimento do Sesc  e fa-
zer a inscrição. Os valores 
vão de R$ 5,00 a R$ 17,00.
O Show musical fica por 
conta da banda Cabana 
Café, às 16h, que traz em 
seu repertório gêneros 
como indie-bossa, rock 
e a nova MPB. Forma-
da por Gustavo Athayde, 
Mário Gascó, Rita Oliva, 
Taian Cavalca e Zelino 
Lanfranchi, neste show 
o grupo apresenta faixas 
de trabalhos lançados e 
anuncia o sexto integran-
te, Hafa Bulleto (guitar-
ra). O show é gratuito.
O Sesc Taubaté fica na Ave-
nida Milton de Alvarenga 
Peixoto, 1264, Esplanada 
Santa Terezinha. Mais in-
formações pelo telefone 
(12) 3634-4000 ou www.
sescsp.org.br/ taubate.

Antiga São Mateus do
Imbiri, Campos do Jordão 

comemora aniversário

Sesc Taubaté oferece várias 
atividades para o feriado do 

Dia do  Trabalho


