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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
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 - Claudia e Goreti
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 Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
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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A Prefeitura de Taubaté
informa que o prazo das
inscrições para o processo
seletivo da Escola Municipal
de Ciências Aeronáuticas
(EMCA) se encerra no
próximo sábado, 7 de
novembro. Serão oferecidas
69 vagas para o curso de
Manutenção de Aeronaves,
com dois anos de
duração.Para se inscrever, o
candidato deve ter idade
mínima de 17 anos, ensino
médio completo, não possuir
diploma de curso superior e

ser residente em Taubaté. As
inscrições devem ser feitas na
própria escola, localizada na
Avenida Tomé Portes Del
Rey, 507, ao lado da antiga
Casa do Menor, de hoje a
sexta-feira, das 14h30 às
22h e, no sábado, das 9h às
11h30.Para se inscrever, o
candidato deve apresentar
xerox e originais do RG, do
título de eleitor com
comprovante da última
eleição e do comprovante de
residência, além de
comprovante do pagamento

da taxa de inscrição de R$
2 8 , 0 0 .                   
De acordo com o edital, as
provas do processo seletivo
serão realizadas no próximo
dia 22 de novembro, das
7h30 às 12h30, em dois
locais –na EMCA e na
Escola Técnica Estadual
(ETE) Dr. Geraldo Alckmin,
da Fundação Paula
Souza.Maiores informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3608-7579 ou pelo
e m a i l
emcataubate@yahoo.com.br.
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terminam no sábadoterminam no sábadoterminam no sábadoterminam no sábadoterminam no sábado
O vereador Luizinho da
Farmácia (PR) solicitou
informações à Prefeitura de
Taubaté sobre a falta de
atendimento clínico
especializado da Casa da
Mãe Taubateana.”Fomos
procurados por munícipes
solicitando providências

quanto ao funcionamento
clínico da Casa da Mãe
Taubateana, entidade que
sempre primou pelo
atendimento às nossas
munícipes grávidas, que
necessitam de atendimento
e s p e c i a l i z a d o ” ,
defendeu o

vereador.Segundo ele, não há
atendimento de psicólogos,
fonoaudiólogos e
fisioterapeutas, atendimento
básico para as crianças
atendidas pelo serviço.
“O atendimento primário é
que vai ajudá-las a melhorar
a condição de vida futura.”
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A prefeitura de São
Sebastião promoverá de 12
a 15 de novembro, a 1ª
Feira Intermunicipal de
Artesanato com a
participação de cerca de 150
artistas da região.
O evento, promovido pela
Secretaria de Cultura e
Turismo - Sectur, conta com
apoio da Sutaco
(Superintendência do

Trabalho Artesanal nas
Comunidades), e da
prefeitura de Caraguatatuba
que participará com 50
artesãos locais. 50 artistas
sebastianenses também irão
expor na tenda, que será
montada na Rua da Praia.A
abertura da feira está prevista
para às 10 horas, com
apresentações artísticas e
culturais, a partir de então

diversas peças entre pinturas
em tela, esculturas e
bijuterias, permanecerá
expostas das 14 horas à 24
horas.O artesanato indígena
e tradicional terão espaço
reservado no evento.
De acordo com os
organizadores, uma praça de
alimentação, com os mais
variados quitutes, completará
o cenário em frente a Sectur.
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O Auditório Cláudio Santoro,
neste final de semana, trará o
espetáculo infantil “João –
Cabeça de Feijão”, da Cia.
Articulante.O espetáculo,
baseado no conto inglês
“João e o Pé de Feijão”,
conta a história de um sapeca
menino que para sobreviver,
envolve-se em uma aventura
contra o gigante das nuvens
sendo um momento de
peripécias e muita diversão.A
idéia principal é associar o
versus do pequeno com o
grande, numa ambientação
que lembra o nosso nordeste
e a Idade Média, com
bonecos e adereços,
confeccionados em boa
parte com materiais
reutilizados, encontrados em
qualquer casa.Durante o
espetáculo são abordados
valores culturais que
envolvem as ações do João,

nosso pequeno herói, desde
o “chamado” de sua mãe
pelo seu erro, a necessidade
de enriquecer, a
contemplação da arte, além
do crescimento humano e
individual, como a
curiosidade, atitude ativa
diante do desconhecido,
coragem para enfrentar o seu
inimigo, comportamentos
apresentados como
peripécias até o retorno à sua
casa, com a missão
cumprida.João – Cabeça de
Feijão conta com o elenco
Manfrini Fabretti, Alton Rosa,
Alessandra Nascimento,
Jussara Bracco e Cláudia
Campo, sob direção de
Dario Uzam.O espetáculo
tem duração de 60 minutos,
com classificação etária 3
anos. Os ingressos estão à
venda no local, no valor R$
2,00 (inteira) e R$ 1,00

(meia). Informações (12)
3662-2334.A programação
cultural do Auditório Cláudio
Santoro é uma realização do
Governo do Estado de São
Paulo, com produção da
Associação Paulista dos
Amigos da Arte (APAA),
com o apoio dos sites
CamposdoJordao.com.br,
PortaldeCampos.com.br,
Cozinha da Montanha,
Campos do Jordão  e Região
Convention Visitors &
Bureau, Circuito da
Mantiqueira e Ingresso
Rápido. Informações pelo
telefone (12) 3662-
2334.Programação de
novembro14/11 -
Trovadores Urbanos-15/11 -
Princípe Feliz-21/11 - Mãos
ao alto São Paulo-22/11 - Os
Saltimbancos-29/11 -
Cinderella - A Gata
Borralheira

Auditório de Campos do Jordão recebe João Cabeça de
Feijão

O Espaço Cultural Dr. Além,
um dos principais palcos
culturais da cidade, encontra-
se com novidades, já que
aguarda os trâmites finais
para início de uma grande
reforma e pode tornar-se
patrimônio histórico e cultural
de Campos do Jordão e do
Estado de São
Paulo.Atualmente o Espaço
está sendo utilizado apenas
para a realização de oficinas
artísticas de teatro, danças
populares, sapateado,
danças de rua, reunindo cerca
de 100 pessoas, que podem
desenvolver suas técnicas
além de ter momento de
lazer. Após a reforma, o
espaço voltará a receber

eventos de médio e grande
porte.Devidas as suas
grandes importâncias
cultural, histórica e
arquitetônica, a Secretaria
Municipal de Cultura entrou,
em março deste ano, com
pedido de tombamento junto
ao Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico
Arqueológico, Artístico e
Turístico do Estado de São
Paulo (Condephaat). Se
concedido o título, o Espaço
Cultural Dr. Além será o
primeiro prédio público de
Campos do Jordão tombado
pelo Estado, assim
preservando suas
características originais.
O Espaço Cultural Dr. Além,

começou a ser construído em
1942, para ser o Cine Glória,
que além das exibições de
filmes, recebeu peças
teatrais, festivais musicais,
sendo freqüentados por
jordanenses, moradores de
cidades vizinhas e visitantes.
Mas 1983, após 28 anos os
inícios de suas atividades,
por causa da má
conservação, a Prefeitura
entrou com pedido de
desapropriação, que após 4
anos passou por definitivo
para gestão do governo
m u n i c i p a l .
Mais informações sobre o
E s p a ç o
Cultural pelo telefone (12)
3664-5441
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O Bairro Alto apresenta no
dia 07/11/09, seu 1° Festival
de Música Sertaneja Raiz. O
Festival será realizado na
praça Padre Higino, com o
início programado para ás
19h e contará com a
participação de grandes
nomes das duplas sertanejas
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte.Neste mesmo dia,
incrementanto o Festival, os
motores irão roncar na área
rural. Os moradores dos
bairros rurais adjacentes à
Natividade realizarão o 4°
Passeio de Motos do
município. No trajeto, os
trilheiros passarão de moto

por boa parte da área rural
de Natividade da Serra,
percorrendo reservas
florestais e Áreas de
Proteção Ambiental.
Segundo Genivaldo Dantas,
um dos organizadores do
evento, o passeio ecológico
tem o objetivo de mostrar aos
motociclistas da região as
maravilhas naturais do
interior do município de
Nativadade da Serra.O
primeiro grupo de
motociclistas sairão do Pouso
Alto e Pouso Altinho às 8h30
sentido ao Bairro Alto onde
se encontrarão como
segundo grupo de

motociclistas às 9h que
partirão do Bairro Alto,
passando pelos bairros da
Vargem Grande, Palmeiras e
Laranjal até chegarem à
Natividade. O retorno será
feito pela Balsa, Pouso
Altinho e Bairro Alto, dando
início ao Festival.A realização
é da Prefeitura Municipal de
Natividade da Serra em
conjunto com o Centro
Cultural e moradores.Mais
informações pelo telefone:
(12) 3677-9700 - Prefeitura
Municipal (12) 3777-4001 –
Genivaldo (12) 9753-9558 -
Cida Alvarenga (12) 8816-
5255 - William

Em Natividade bairro AltoEm Natividade bairro AltoEm Natividade bairro AltoEm Natividade bairro AltoEm Natividade bairro Alto
apresenta 1° festival de músicaapresenta 1° festival de músicaapresenta 1° festival de músicaapresenta 1° festival de músicaapresenta 1° festival de música

sertaneja raizsertaneja raizsertaneja raizsertaneja raizsertaneja raiz

A atual administração investe
cada vez mais em melhorias,
visando o bem-estar dos
munícipes; um exemplo é a
construção de calçadas em
vários pontos da cidade. Os
novos calçamentos facilitarão
o acesso de moradores às
ruas e bairros.A construção
de uma calçada na subida do
Bairro Bela Vista oferecerá
mais segurança aos pedestres

que passam pelo local. Antes,
as pessoas dividiam o espaço
com os carros na pista; agora,
com o novo calçamento
próximo ao primeiro trevo –
no sentido centro-bairro – os
moradores da região não
correrão mais o risco de
acidentes.                        
Outras localidades também
foram contempladas com a
implantação de calçadas,

entre elas: à subida da Rua
10 de Julho, próxima a
“Monsenhor Dutra”, a viela
localizada atrás da Estação
de Tratamento de
Água, na Caixa D’água e a
Av. Lincon Feliciano da Silva,
perto do Saladeiro. Houve
ainda uma reforma da
calçada ao lado do Centro de
Reabilitação, próxima ao
Centro de Saúde.
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A cidade de Taubaté, irá
receber a última etapa do
calendário 2009 do Paulista
Off-Road de regularidade no
próximo dia 7 de novembro,
e promete muita disputa nas
categorias Super Máster,
Graduados, Turismo e
Turismo Light. As inscrições
já estão abertas e podem ser
feitas através do endereço
www.paulistaoffroad.com,
por email
clayton@paulistaoffroad.com
ou telefone (12) 9209 3637.
A prova terá cerca de 120
quilômetros de percurso, e
passará pelos municípios de
Taubaté, Caçapava e
Caçapava Velha, sendo
desenvolvida em estradas
vicinais da região e
propriedades particulares.
Segundo Clayton Prado,
organizador do campeonato,
a pista será navegada
totalmente em terra, adequada
ao tipo de esporte, e
deslocamentos parte em terra,
e a maior parte em asfalto.Na
categoria Super Máster quem

sai na frente é a dupla de
Caxias do Sul, Marcos e
Marcelo Bortoluz, com 82
pontos. Porém, a vantagem
é de apenas um ponto para
Alfredo e Camilo Turcato,
que aparecem na segunda
posição. A disputa pelo título
da categoria promete fortes
emoções nesta última
prova.Entre os Graduados,
Ivan Terni e Thiago Silva
ocupam a primeira posição
na classificação geral, com
85 pontos.
Na sequência aparecem
José Eduardo de Paula e
Marco Salioni, com 71
pontos. Já na categoria
Turismo a situação é bem
diferente, já que a vantagem
de Bruno Panhoca e Juliana
Simões (86 pontos) é bem
superior ao segundo lugar de
Paulo Teophilo e Sônia Sato
(65 pontos).
Com isso, o título da
categoria já está garantido
para a dupla paulista que
lidera a competição.
A temporada 2009 do

Paulista Off-Road teve início
em 21 de março na cidade
de Pindamonhangaba, e já
passou pelas cidades de São
Carlos, Salto e São Luis do
Paraitinga, antes de chegar
em Taubaté para sua última
p r o v a .                   
Na turismo Light, quem
venceu todas as provas foi a
dupla Carlos Cuevas
Sanches e Alexandre
Cuevas. Categoria que é
novidade no calendário deste
ano, destinada àqueles com
pouca experiência, ou
desejam apenas se divertir. É
uma categoria que não
pontua, e qualquer pessoa
pode participar. “Não vale
para o campeonato, será um
‘passeio cronometrado’ nos
mesmos moldes já utilizados
pela Mitsubishi e na Copa
Troller”, afirmou Prado, que
informou também que a
inscrição para a nova
categoria é mais barata,
“metade do preço, e não
precisa se filiar a CBA”,
explica
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O Boca Junior precisava
vencer a partida por uma
diferença de dois gols.
Venceu, é verdade, mas não
levou o caneco. Grande
público pres tigiou a final do
campeonato, bem
organizado e patrocinado
pela Liga Municipal de
Futebol de Taubaté. O time
dirigido pelo prof. Luis
Claudio entrou em campo
com marcação em cima do
jogador Flavinho e com a
vantagem de estar vencendo
por 1 a 0, do jogo anterior.
Já o tec. Frederico Lima,
com cautela, foi em busca da
reversão do resultado. A
partida, debaixo de um forte
sol, foi bem disputada e o
jogo transcorreu lá e cá.
Lance que causou motivo de
euforia por parte da torcida
do Juventus aconteceu
quando Vagner desferiu um
tiro forte batendo na rede
pelo lado de fora dando a
impressão de gol pelo ângulo
visto pelos torcedores do

moleque travesso.Ainda no
primeiro tempo, o lateral
Noel deixou o campo
contundido entrando em seu
lugar Rafael. Outro momento
de perigo aconteceu com o
jogador Douglas lançado
dentro da área, chocou-se
com o goleiro Chiquinho
sobrando a bola, livre, para
Maycon concluir para fora.O
Boca tentava fazer o seu gol,
porém, foi o Juventus quem
fez o único tento desta fase
com o jogador Miguel,
disputando a bola com o
goleiro Lucas, a bola ficou
para o atacante, com o gol
vazio, concluiu para as redes.
Fes ta na torcida
juventina.No segundo
tempo, o tec. Frederico
procedeu, desde logo, duas
substituições sacando Jilo e
Maycon, colocando Jackson
e Eder. A equipe ficou mais
ofensiva e quase fez um gol
com Eder cabeceando cara-
a-cara com Chiquinho, que
fez grande defesa. Como era

de se esperar, aconteceram
várias alterações nos times,
devido ao desgaste físico dos
atletas, e o Boca Junior
jogava para o tudo ou nada,
o Juventus recuou, com a
vantagem no marcador,
atuando á base de contra-
ataques. O jogo caminhava
para seu final, já nos
acrescimos, quando o Boca
conseguiu marcar por duas
vezes. No primeiro, Paulo
Marcos levantou e Til
desviou do goleiro
Chiquinho, empatando em 1
a l. Logo em seguida, á saída
de bola no meio campo, o
Boca tomou a bola do
adversário e Eder em jogada
isolada, chutou cruzado
ninguém na defesa cortou o
goleiro Chiquinho ainda
tentou pegar, mas a bola
entrou, 2 a 1 Boca Junior.
Nova saída de bola e o
árbitro Michel Douglas
apitou o final de jogo. Festa
da torcida do Juventus, que
invadiu o gramado para

comemorar com os
jogadores do Juventus. No
encerramento, Lino Monteiro
e seus companheiros de
diretoria da Liga, juntamente
com o Geraldo Faria, diretor
de Esportes da Prefeitura e
representando o Prefeito
Municipal fizeram entrega
dos troféus e medalhas aos
vencedores, homenageando
também dois grandes
esportistas Trindade e Orival
Celeste.Maycon foi o
artilheiro do campeonato e o
goleiro Lucas o menos
vazado, foram agraciados
com troféus. FICHA
T É C N I C A
JUVENTUS:Chiquinho,
Cesinha (Levi), Patrick,
Edinho e Noel (Rafael);
Thiago Ortiga, Lucas
Paraguaio,André (Fernando)
e Vagner; Adriano e Miguel
(Luciano).Tec, Prof. Luis
Cláudio Diretor Reinaldo
Xavier Massagista: Ismar
BOCA JUNIOR; Lucas,
Douglas, Marcelo (Elias),
Rodolfo e Uia (Alessandro);
Jiló (Jackson), Andrezinho,
Felipe (Paulo Marcos) e
Flavinho; Til e
Maycon.Tecnico Frederico
Lima Diretor Rafael Barone
Massagista Marcelo A
arbitragem ficou a cargo do
árbitro principal Miguel
Douglas dos Santos, com
boa atuação. Assistente 1
Djalma de Oliveira Assistente
2 Leandra Ayres Cossetti.Na
preliminar, decidindo o
campeonato juvenil, o Vila
São José venceu o Juventus
por 1 a 0, gol assinalado pelo
artilheiro do campeonato,
com 26 gols, Caique,
sagrando-se campeão na sua
modalidade.
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Como prefeito anfitrião,
Roberto Peixoto recebeu nas
dependências do Sest/Senat
dezenas de prefeitos e
deputados.Taubaté sediou na
última sexta-feira, 30 de
outubro, a 9ª reunião do
Codivap –
Consórcio de
Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba, em
2009. Em evento realizado
nas dependências do Sest/
Senat, no bairro do Itaim,
prefeitos do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Serra da

Mantiqueira discutiram
diversos assuntos de
interesse da região, como o
projeto de transposição do
Rio Paraíba do Sul.
Ao recepcionar os prefeitos
do Codivap e os diversos
deputados estaduais e
federais presentes, Peixoto
destacou várias ações que
vêm sendo tomadas pela sua
administração, como a
construção do AME –
Ambulatório Médico de
Especialidades, e o restauro
do Sítio do Picapau Amarelo.
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A Prefeitura de Taubaté deu
início à execução do
prolongamento da Avenida
Joaquim Ferreira da Silva, no
Parque Três Marias. A obra
ampliará o sistema viário da
região, facilitando o acesso à
Avenida Isauro Moreira e à
Avenida dos Bandeirantes. O
novo trecho da avenida terá
600 metros de extensão por
10 metros de largura e
contará com calçadas dos
dois lados, com 2,5 metros
de largura cada.Atualmente,
o Departamento de Obras
Públicas (DOP) está
realizando os trabalhos finais
de implantação de uma
rotatória no entroncamento

com a Avenida Isauro
Moreira e já iniciou a
abertura do novo trecho da
Joaquim Ferreira da Silva,
com terraplanagem e
colocação de guias e
sarjetas.O prefeito Roberto
Peixoto salientou que o
prolongamento da avenida vai
se constituir “em mais uma
importante opção para o
tráfego na região”. “Taubaté
vem tendo um grande
desenvolvimento e, por isso
mesmo, estamos ampliando a
nossa malha viária, a fim de
garantir mais segurança e
comodidade tanto para
motoristas quanto para
pedestres”, finalizou Peixoto.
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O Festil será realizado de 8 a
20 de novembro e contará
com espetáculos para
crianças e adultos. As peças
infantis serão às 15 horas e
para adultos às 20 horas, além
disso, terá contação de
histórias no dia 9, às 9 horas.
Todos os espetáculos serão
no Teatro Cootepi, o ingresso
custa R$ 2. Os interessados
em reservar ingressos podem
entrar em contato com os
organizadores pelo telefone
3645-9090.O Festil
apresentará espetáculos de
Taubaté, Pindamonhangaba,
Salto de Pirapora, São José
dos Campos, São Paulo, São
Bernardo do Campo, Santo
André, Salto e Quadra.
Nestes dias de festa teatral
passarão pela cidade mais de
300 artistas, entre técnicos de
iluminação, sonoplastas,
diretores, atores, atrizes, entre
outros.Após as
apresentações haverá debate
com os jurados, na ocasião a
plateia poderá fazer perguntas
e tirar dúvidas. O júri deste
ano está composto por
Marcelo Denny, Fábio
Mendes e Claúdia
Jordão.Tem espetáculos para
todas as idades, basta conferir
a programação e se organizar
para prestigiar as
apresentações do XIV
Festil.Na próxima edição
confira as sinopses dos
espetáculos, veja a
programação.Programação:
Dia 8 de novembro - 15h
Espetáculo: Turma do
Mazzinha - “A Dor da
Saudade” Autor: Jefferson
Leite Machado Cia Balakko
Bacco Cidade: Taubaté Idade
recomendada - livre Dia 9 de

novembro - 9h Espetáculo
Convidado: Contação de
História “A Menina e o
Pássaro Encantado” Cia
Novos Atores Cidade:
Pindamonhangaba Idade
recomendada - livre Dia 9
de novembro - 9h20
Espetáculo convidado -
Contação de História “A
Menina e o Gigante” Grupo
Trupe Trepi Cidade: Taubaté
Idade recomendada - livre
Dia 9 de novembro - 15h
Espetáculo: Tem Cara de
Quê? Cia de Teatro “UTA”
Cidade: Salto de Pirapora
Idade recomendada - livre
Dia 10 de novembro -15h
Espetáculo: Frankenstinho
Grupo Pintando o Sete
Cidade: São José dos
Campos Idade
recomendada - maiores de
7 anos Dia 11 de novembro
- 15h Espetáculo: O
Segredo da Arca de
Trancoso Cia de Teatro
Trecos e Truques Cidade:
São Paulo Idade
recomendada: maiores de
10 anos Dia 12 de
novembro - 15h
Espetáculo: A Turma do Sítio
na Terra do Nunca Grupo
Estrela da Imaginação
Cidade: São José dos
Campos Idade
recomendada - maiores de
5 anos Dia 13 de
novembro - 15h
Espetáculo: Arlequinada
Núcleo de Pesquisas
Teatrais: Mambembe
Cidade: Taubaté Idade
recomendada - maiores de
6 anos Dia 14 de
novembro - 15h Espetáculo
convidado: O Ratinho que
queria a Lua Cia de Teatro

Uni Duni Tê Cidade: São
Paulo Idade recomendada -
livre Dia 16 de novembro -
15hEspetáculo: O
Mambembe Grupo de Teatro
Cilzinho Cidade: São Paulo
Idade recomendada: maiores
de 7 anos Dia 13 de
novembro - 20h Espetáculo
Convidado: Monólogo de
uma Esposa Trupê de Bernô
Cidade: São Bernardo do
Campo Idade recomendada
- maiores de 14 anos Dia 14
de novembro - 20h
Espetáculo: Gandaia Grande
O “Auto do Santo Vivo” Cia
de Teatro Uni-Duni-Tê
Cidade: São Paulo Idade
recomendada: maiores de 13
anos Dia 15 de novembro -
20h Espetáculo: Gran Circo
Pimienta Grupo Brinquedo
Torto Colégio Central Casa
Branca Cidade: Santo André
Idade recomendada - livre
Dia 17 de novembro - 20h
Espetáculo: Nossas Cadeiras
Sociedade Teatral
Carpediem das Artes Cidade:
Salto Idade recomendada -
maiores de 10 anos Dia 18
de novembro - 20h
Espetáculo: Sétimo Selo.
Réquiem para uma Geração
Petrificada Colégio Singular
Cidade: Santo André Idade
recomendada - maiores de
14 anos Dia 19 de
novembro - 20h Espetáculo:
A História é uma Estória Cia
Teatral 4 Cantos Cidade:
Quadra Idade recomendada:
maiores de 14 anos Dia 20
de novembro - 16h
Espetáculo: Por um Triz
Grupo de Teatro CIL Cidade:
São Paulo Idade
recomendada - maiores de
12 anos
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No dia 28 de outubro o
Prefeito de Tremembé José
Antonio participou do
lançamento da campanha
publicitária de implantação
da E.T.E. (Estação de
Tratamento de Esgoto)
realizada pela
Sabesp.Durante o evento, o
prefeito aproveitou para
reiterar a solicitação de

estender a rede de água
encanada ao Bairro Kanegae
e recebeu uma resposta
positiva do Superintendente
Regional Oto Elias Pinto e do
Gerente de Divisão de
Taubaté Cláudio Katayama.
Na ocasião o
Superintendente Oto firmou
um acordo verbal de que em
breve a Sabesp atenderá ao

pedido do prefeito e levará
água encanada até o
Kanegae.”A Sabesp sempre
foi nossa parceira e tem
atendido constantemente
nossas solicitações. É com
grande satisfação que
possibilitaremos às famílias
do Kanegae o acesso a água
encanada.” Comentou o
prefeito.
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Dia 08, às 15h na Câmara
Municipal de Campos do
Jordão, a cúpula cultural da
Academia Valeparaibana de
Letras e Artes (AVLA)
promoverá um evento que
reunirá talentos na literatura,
no teatro, na música, na

dança e nas artes.O
Presidente da AVLA “Alberto
Mazza” enfatiza que o Evento
Cultural contará com a
presença da Academia de
Letras de Campos do
Jordão, com o Presidente
“Sebastião Aparecido César

Filho”, com o Presidente da
Câmara Municipal de
Campos do Jordão
“Dr.Maynard Góes.
Artistas Jordanenses
mostraram seus talentos no
Evento Cultural da AVLA.Na
ocasião do Evento, o
Presidente “Alberto Mazza”
outorgará á Acadêmica Anita
Monttini como Delegada
Municipal da Cultura do
Município de Campos do
J o r d ã o .
Outros destaques do Evento:
A presença da Acadêmica e
cantora Gospel Nery Lima,
a aprovação de três
membros aspirantes da
A V L A :
Jornalista Rodrigo Nunes,
atriz Lourdes Abreu e Artista
Plástico Márcio Carneiro,
que receberão suas outorgas.
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Eleição do Conselho
Tutelar de Redenção da
Serra, será  no domingo, dia
8 de novembro de 2009, das
10 às 16 horas, na Escola

Estadual “Coronel Queiroz”,
em Redenção da Serra
(cartaz em anexo).Todos os
eleitores do município de
Redenção da Serra podem

votar. O voto é facultativo.A
divulgação desta eleição tem
grande importância para a
comunidade. Contamos com
o apoio da TV Vanguarda.

Eleição do Conselholeição do Conselholeição do Conselholeição do Conselholeição do Conselho
Tutelar de Redenção daTutelar de Redenção daTutelar de Redenção daTutelar de Redenção daTutelar de Redenção da

S e r r aS e r r aS e r r aS e r r aS e r r a


