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Uma delegação da cidade 
de São Bento do Sapucaí 
participou pela primeira 
vez no JORI (Jogos Regio-
nais dos Idoso), que acon-
teceu até domingo (24) em 
Caraguatatuba. Os 14 atle-
tas da cidade integraram as 
equipes de jogo de damas 
e xadrez masculino, domi-
nó feminino e coreografia. 
A Presidente do Fundo 
Social de São Bento do 
Sapucaí, Jéssica Costa, 
agradeceu a participa-

ção de todos os idosos, 
da equipe de apoio, pro-
fessores e do Prefeito Il-
defonso Mendes Neto. 
Os Jogos Regionais do 
Idoso (JORI) é um con-
junto de eventos, promo-
vido pelo Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo, em parce-
ria com o Fundo Social 
de Solidariedade de cada 
município, envolvendo 
a população idosa com 
atividades esportivas.

São Bento do Sapucaí 
participa do JORI pela 

primeira vez
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O local tem amplo esta-
cionamento e a entada é 
franca. Pindamonhangaba 
entra no clima de “festa na 
roça” no próximo mês com 
a realiação do 2º Festival 
Junino do Vale do Paraí-
ba. O evento será realiza-
do no período de  4 a 7 de 
junho, no Núcleo Turístico 
do Piracuama, com exten-
sa programação que inclui 
shows, comidas típicas, 
missa sertaneja, artesana-
to regional, quadrilheiros, 
pau de sebo, trem do forró 
e diversas outras atrações.
O evento tem confirmada 
a participação de mais de 
15 restaurantes do Núcleo 
Turístico do Piracuama e 
também do Núcleo Turísti-
co do Ribeirão Grande. Os 
restaurantes – de proprie-
tários que possuem comér-
cio nos núcleos turísticos e 
que desenvolvem alguma 
atividade de turismo na 
região - oferecerão a rica 
gastronomia da roça, com 
pratos típicos juninos, en-

tre doces, salgados e bebi-
das, além dos pratos que já 
são servidos em cada esta-
belecimento normalmente, 
durante o ano.  De acordo 
com os organizadores, a 
novidade deste ano será a 
realização de uma missa 
sertaneja no domingo, dia 
7 de junho, às 11 horas, 
com o Padre Gonçalves. 
O festival será realizado 
no km 11 da Rodovia Caio 
Gomes Figueiredo, bair-
ro Bonsucesso, na Estrada 
da Pedreira Anhanguera. 
A entrada franca e o local 
possui ampla área para 
estacionamento. Trem do 
Forró é uma das atrações 
mais procuradas No sá-
bado (6) e no domingo 
(7), existe a opção de ir 
para o festival no ‘Trem 
do Forró’, na Estrada de 
Ferro Campos do Jor-
dão. Os ingressos custam 
R$10. Mais informações 
no Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura, pelo 
telefone (12) 3643-1761.

Pindamonhangaba 
promove 2º Festival 
Junino do Vale do 

Paraíba
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5º Festival da Sardinha 
terá shows no fim de se-
mana e participação de 
restaurantes em Ilhabela
Evento será realizado na 
Praia de Santa Tereza, pró-
xima à Vila, com a tradi-
cional sardinha na brasa.
A Prefeitur de Ilhabela 
realiza neste fim de se-
mana (30 e 31 de maio) 
o 5º Festival da Sardinha, 
na Praia de Santa Tereza, 
próxima à Vila. O even-
to começa a partir das 
13h, no Centro de Apoio 
ao Pescador, e tem a par-
ceria da Associação dos 
Pescadores Artesanais, 
Associação Comercial e 
o apoio da TV Band Vale.
Além da tradicional sar-
dinha na brasa e outros 
pratos à base do pesca-
do, o público vai confe-
rir shows musicais. No 
sábado (30/5), às 15h, 
tem a banda “Sacode a 

Poeira” e às 20h a dupla 
sertaneja Nako e Rafael.
Já no domingo (31/5), às 
15h, tem o cantor e com-
positor Peleco, com muita 
MPB e belíssimas interpre-
tações de Cazuza. Fechan-
do a programação, às 20h, 
a dupla sertaneja Roger 
& Rogério. “Começamos 
este festival há cinco anos 
como mais um evento para 
envolver a comunidade e 
fomentar o turismo com 
a gastronomia. A sardinha 
é um peixe muito consu-
mido em todo o mundo 
e em Ilhabela não é dife-
rente. Será mais uma vez 
um grande festival”, co-
mentou o prefeito Toninho 
Colucci. O festival tem a 
organização da Secretaria 
de Turismo e Fomento.
Restaurantes participantes
Ao todo, sete restaurantes 
participam desta edição 
do festival. São eles: Cura 

(sardinha escabeche / es-
palmada frita) no Perequê; 
Gaudi (escabeche com 
molho de alho e óleo) no 
Perequê; Nova Iorqui (sar-
dinha escabeche) no Fra-
des; Capitano (pasta com 
le sarde, com sardinhas 
frescas, erva-doce, passas 
e amêndoas) no Saco da 
Capela; Gato Negro (sar-
dinha espalmada frita com 
arroz branco, farofa de ba-
nana e molho acebolado) 
no Portinho; Ilha Deck 
(Matheshering – sardinha 
marinada em pedaços, 
com maça, picles e crecme 
especial, acompanha pão 
preto ou batatas) no Ita-
guaçu; e Portu-Brasil (sar-
dinha poveira – filés de 
sardinha empanados, com 
arroz e tomate), no Saco 
da Capela. Os restauran-
tes foram convidados pela 
Associação Comercial e 
Empresarial de Ilhabela.

5º Festival da Sardinha 
em Ilhabela

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Ubatu-
ba começou a entregar 
nesta semana os kits de 
equipamentos nos postos 
do município dos bairros 
do Itaguá, Ipiranguinha, 
Marafunda e Estufa 2.
Os kits contêm utensí-
lios como cadeira de ro-
das, armários, cadeira 
odontológica, autoclave, 
mesa ginecológica, of-
talmoscópio, otoscópio, 
eletrocardiógrafo, der-
matoscópio, geladei-
ra, veículo, reanimador 
pulmonar, desfibrilador, 
laringoscópio entre ou-
tras ferramentas para me-
lhor atender a população.

Na próxima quarta-fei-
ra, serão contempla-
dos os bairros do Puru-
ba e Sertão da Quina.
Os demais postos re-
cebem os equipamen-
tos nos próximos dias.
Técnica de Enfermagem, 
Socorro Silva afirma que 
os novos utensílios vão 
ajudar muito no dia-dia.
“Apesar da unidade ter sido 
reformada, aqui no Mara-
funda ainda precisamos de 
muitos equipamentos para 
o atendimento ser melhor. 
Com a chegada desses 
kits, teremos mais ferra-
mentas para que isso acon-
teça”, complementa Silva.
O prefeito Maurício es-

teve presente na entrega 
dos produtos e destacou 
que atualmente 30% do 
orçamento do município 
vai para a área da Saúde. 
Mauricio fez questão de 
reafirmar o compromisso 
que ele tem com a popu-
lação e a prioridade que a 
Saúde tem em sua gestão.
“Desde a minha campa-
nha eu dou prioridade para 
a área da Saúde. É uma 
questão de investimen-
to alto e trabalho árduo. 
Tenho certeza que nosso 
plano de reestruturação do 
Sistema Único de Saúde 
já melhorou e vai melho-
rar ainda mais todo o sis-
tema”, afirma Maurício. 

Prefeitura de Ubatuba 
entrega kits de
equipamentos

para postos de Saúde


