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Jornal Regional

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.

Miscelânea
Culinária

Bobó de camarão

Ingredientes: 1 quilo de camarões frescos, sal a gosto, 3 dentes de alho picados e amassados,
suco de 1 limão, pimenta do reino a gosto, 1 quilo de mandioca (prefira as que já vêm
descascadas e embaladas, é mais prático), 1 cebola cortada em rodelas, 2 cebolas raladas,
1 folha de louro, 6 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 vidros de leite de coco, 1 maço de
cheiro verde picado, 2 latas de molho pronto de tomate, 2 pimentões verdes bem picadinhos
e colheres de sopa de azeite de dendê.

Modo de preparar: Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão. Deixe
marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos com louro e
cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco, deixe
esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada
e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as duas latas de molho de tomate,
o cheiro verde e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela a mandioca
batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar a
fervura e está pronto.

Curiosidades

Uma pesquisa com aproximadamente 600 pessoas revelou que obesos têm dificuldade de
se casar e de encontrar emprego. O estudo mostrou que 78% das pessoas acham que o
excesso de peso interfere no matrimônio e que 50% delas não se casariam com um obeso.

Santos patronos e padroeiros

24.01 – São Francisco de Sales – Jornalistas e escritores
09.02 – Santa Apolônia – Dentistas
27.04 – Santa Zita – Empregadas domésticas
01.05 – São José Operário – Trabalhadores
11.05 – São Izidro – Lavradores
19.05 – Santo Ivo – Advogados e juízes
22.05 – Santa Rita de Cássia – Esposas e mães
21.06 – São Luiz Gonzaga – Juventude
29.06 – São Pedro – Pescadores
08.07 – Santa Isabel – Padeiros
14.07 – São Camilo – Doentes e hospitais
25.07 – São Cristovão – Motoristas
11.08 – Santa Clara – Televisão
15.08 – São Tarcíso – Coroinhas
21.09 – São Nicolau – Bancários e marinheiros
26.09 – São Cosme e São Damião – Médicos e farmacêuticos
27.09 – São Vicente de Paula – Obras de caridade
30.09 – São Jerônimo – Estudos bíblicos
04.10 – São Francisco de Assis – Animais e ecologia
05.10 – São Benedito Preto – Negros e escravos
12.10 – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil
13.11 – São Homobono – Comerciantes
22.11 – Santa Cecília – Músicos
25.11 – Santa Catarina – Estudantes e filósofos
05.12 – São Sabas – Pobres
10.12 – Nossa Senhora Loreto – Aviadores

Humor

Dois amigos que não se vêem desde os tempos da faculdade se encontram e um deles
pergunta:
- E a sua noiva, como vai?
- Minha ex-noiva.
- Como assim?
- Não vamos mais nos casar. Faltando duas semanas para a cerimônia, nós resolvemos
terminar tudo.
- Mas ela não era bonita?
- Sim, mas me diga uma coisa: você se casaria com uma pessoa mentirosa, preguiçosa e
infiel?
- Não, de jeito nenhum.
- Pois é. Ela também não.

Joaquim está sentado à beira do rio, pescando, quando de repente avista o amigo Manoel:
- Ó Manoel! Grita ele.
- Ó Joaquim! Responde o amigo.
- Como faço pra atravessar para o outro lado do rio?
- Não sejas burro, Joaquim! Tu já estás no outro lado!

Jacob estava no hospital, muito mal de saúde e disse ao médico:
- Doutor... se eu for morrer, por favor... Quero morrer antes do meio-dia...
O médico achou que fosse superstição, mas resolveu perguntar:
- Por que antes do meio-dia, seu Jacob?
- É que aí eu economizo o dinheiro do almoço!

O caipira quer telefonar no único telefone público que tem na cidade, mas um sujeitinho da
cidade grande, muito folgado, não larga de jeito nenhum o aparelho.
- O senhor me desculpe! Disse o caipira, cutucando as costas do cara. Já tem prá mais de
meia hora que o senhor tá aí com esse telefone na mão e num diz uma palavra!
- Pois é. Diz o sujeito, tampando o fone. É que eu estou falando com a minha mulher!

A porta da vida: A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações, não
conte sua idade com números, faça seu calendário com suas conquistas.
A porta do sonho: Tudo o que existe hoje de grandioso, foi antes um sonho, os vencedores
dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial
e agindo com disciplina em direção à vitória.
A porta da inteligência: As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você quem
faz, aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade, as soluções
já existem, basta encontrá-las.
A porta da consciência: Sua consciência é mais importante que sua reputação, sua
consciência é o que você é, sua reputação é o que os outros pensam que você é, você é
muito mais do que os outros possam imaginar.
A porta da amizade: Nos momentos de crise, os amigos são a melhor referência, cultive as
amizades existentes e faça novas.
A porta da gratidão: Tudo o que se consegue na vida é com ajuda das pessoas. Agradecer
é uma boa maneira de deixar os outros motivados.
A porta da prosperidade: Todos nascemos com o potencial para o sucesso, poder é saber
querer!
A porta da cortesia: Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou
tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você, ser cortês o ajudará a chegar onde
quer mais rápido.

No momento em que se
pretende a valorização da
história cunhense, em
seus vários aspectos, a
Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de
Educação, o Centro de
Cultura e Tradição de
Cunha – Museu Municipal
Francisco Veloso - estão
dando início ao
mapeamento das antigas
“Trilhas dos Guaianases”,
no setor de Cunha,
percursos esses que
vieram a se denominar
“Caminho do Ouro”,
“Caminho Velho” ou, mais
recentemente, “Estrada
Real”.A Estrada Real,
tinha dois percursos, a
saber: o mais antigo e o
que mais tempo durou
tinha o seguinte trajeto:
Paraty, Taboão, Campo
Alegre, Aparição, Boa
Vista (antes ainda da
estabilização da capela,
em 1724), Encruzilhada,
Itacuruçá, Encontro,
região da Catioca, vale do
Paraitinga (atual Lagoinha
e São Luiz do Paraitinga)
e, finalmente, Taubaté,
onde havia entroncamento
para São Paulo e para as
regiões auríferas,
voltando para
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Guaratinguetá, Lorena e a
serra da Mantiqueira. Este
percurso antigo e oficial
perdurou até a primeira
década do século
XVIII.Como segunda
opção, de acordo com
Márcio Santos (1), já em
1717, o trajeto para as
regiões das minas, já se
fazia, num percurso mais
curto e de maneira mais
cômoda, da bifurcação à
direita da Encruzilhada,
via sede do Facão
(Cunha), até
Guaratinguetá, onde havia
entroncamento para São
Paulo e para as regiões
auríferas.Esse desvio,
aberto pelo Capitão
Domingos Velho Cabral,
entre 1647 e 1650,
ligando Guaratinguetá a
Paraty, via Facão, só pôde
ser utilizado pelas
expedições oficiais, a
partir da primeira década
do século
X V I I I . P r e t e n d e - s e
organizar para efeito de
publicação de revista para
as escolas públicas
municipal e estadual, um
mapeamento bem
aproximado dos antigos

trajetos da Trilha dos
Guaianases, propriamente
a Estrada Real, dentro do
município de Cunha,
abrangendo setores que
seguem da divisa com o
estado do Rio de Janeiro,
no Taboão, até o limite de
município com Lagoinha
e Guaratinguetá,
conforme os mapas e
roteiros existentes no
livro, recém-publicado, A
História de Cunha – 1600
– 2010. Freguesia do
Facão. A Rota da
Exploração das Minas e
Abastecimento de Tropas.
J.J. de Oliveira Veloso.
Jac Editora, S.J. dos
Campos, 2010.AS
TRILHAS ANTIGAS Os
roteiros das Trilhas dos
Guaianases: -
Encruzilhada ao Taboão:
Partindo do
entroncamento da
Encruzilhada, seguia para
Boa Vista, subindo o
antigo Pico da Boa Vista,
descendo em direção do
Pouso da Aparição; daí,
seguindo até o Campo
Alegre, onde segue uma
trilha em meio a matas,
até o asfalto, em linha reta
até a Fazenda da Barreira,
no Taboão. - Encruzilhada
à divisa com Lagoinha No
entroncamento da
Encruzilhada, segue-se à
esquerda, passando pela
Roseira, capelinha de São
Roque, Itacuruçá,
dobrando à direito, em
direção ao caminho do
Encontro; do Encontro, a
trilha segue os atuais
bairros da Praia,
Abóboras, Vargem da
Santa Cruz, Catioca,
Catioquinha, Barro
Vermelho, região do rio
Itaim, já nas divisas com
o município de Lagoinha,
onde antigamente se
iniciava o vale do
Paraitinga, em
direção a Taubaté.-
Encruzilhada à sede da
povoação do Facão:Do
entroncamento da
Encruzilhada, para quem
vinha da Boa vista, seguia-
se em linha reta, ou à
direita, no sentido do
Morro Grande,
 seguindo-se até o atual
Chapadão, contornando-o
à esquerda e adentrando a
atual cidade de Cunha.- Da
sede do Facão a
Guaratinguetá: o
contornado, seguindo-se,
para quem vinha da Boa

vista, seguia-se em linha
reta ou Do centro urbano
da cidade, seguia-se em
linha reta, até a atual
Cooperativa, contornava-
a à direita, subindo uma
trilha antiga, atrás das
atuais residências da
margem esquerda da
avenida Francisco da
Cunha Menezes,
descendo, à direita, no
final da atual avenida
citada, e adentrando a
Rodovia Paulo Virgínio. A
trilha antiga seguia o
trecho pavimentado dessa
rodovia, com pequenas
alterações no percurso,
até a Escola Estadual do
Bairro do Jacuí, onde
desviava-se à esquerda,
subindo uma pequena
elevação, com um leve
trecho morro abaixo, em
direção ao antigo Sítio da
Cachaça.Ao atravessar
uma antiga ponte do rio
Jacuí, subia-se um trecho
íngreme na propriedade
de Vitório Amoroso, e
depois de um longo
trecho íngreme e muita
pastagem, enveredava-se
pelas terras do Sr. Alípio
Leandro e do Dr. João
Batista de Abreu, nos
bairros da Ponte Preta e
da Estiva. Daí, prosseguia
a trilha pelas terras do Sr.
Benedito da Silva Ferraz
(Benedito Artelino),
descendo morro abaixo,
atravessando a
propriedade do Sr. Jayme
Ramos da Silva, no
Escurinho. A poucos
metros, a antiga trilha
cruza a estrada municipal
ao lado do sítio do Sr.
João Galdino, indo em
direção à Capela de N.S.
Sant´Anna do Paraitinga
(1740). Ao atravessar a
Ponte do Pereira, logo
abaixo da atual ponte do
rio Paraitinga, à direita da
Capela, dependendo das
preferências de alguns
tropeiros, eles seguiam,
em direção a
Guaratinguetá. A Estrada
Real seguia o roteiro:
Córrego Fundo (Corgo
Fundo), Goiabeira,
Angico, Flor Branca, José
Gabriel, Brumado, João
de Moura e Morro Frio –
a maioria dos locais já no
município de
G u a r a t i n g u e t á . P a r a
maiores detalhes,
pesquise no livro sobre a
história de Cunha, citado
acima.

A Estrada Real no
município de Cunha

A Prefeitura de Taubaté
está com uma ampla
programação de
atividades para as férias
deste mês de julho. A
programação teve início
no último final de semana
e se estende até o dia 31,
com diversas atrações,
que incluem muitas
brincadeiras com as
presenças dos
personagens de Monteiro
Lobato.Toda a
programação acontece
sempre de terça a
domingo, com entrada
gratuita.Confira:5 a 8
(terça a sexta-feira)9h às
17h – Presença da Turma
do Sítio do Picapau
Amarelo9h às 12h e 13h
às 17h – Brincadeiras no
Quintal13h às 17h –
Oficina “Fantoche de
Leão”11h e 16h – Teatro
Infantil com a Turma do
Sítio do Picapau
Amarelo9 e 10 de julho
(sábado e domingo)9h às
12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau
Amarelo9h às 11h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal9h às 12h e 14h às

16h45min – Oficina
“Fantoche de Leão”11h e
16h – Teatro Infantil com
a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo10 de
julho (domingo)Sarau no
M u s e u H o r á r i o :
19h30min às 22hEntrada
pelo portão lateral, na Av.
Campinas.12 a 15 de julho
(terça a sexta-feira) 9h às
17h – Presença da Turma
do Sítio do Picapau
Amarelo9h às 12h e 13h
às 17h – Brincadeiras no
Quintal13h às 17h –
Oficina “Agarradinho de
Coelho”11h e 16h –
Teatro Infantil com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo16 e 17 de julho
(sábado e domingo)
Arraiá do Jeca Tatu 19 a
22 de julho (terça a sexta-
feira) 9h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau
Amarelo9h às 12h e 13h
às 17h – Brincadeiras no
Quintal13h às 17h –
Oficina “Jogo da
Memória dos
Personagens do Sítio”11h
e 16h – Teatro Infantil
com a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo23 e 24

de julho (sábado e
domingo)9h às 12h e 14h
às 17h – Presença da
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo9h às 11h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal9h às 12h e 14h às
16h45min – Oficina
“Fantoche de Leão”11h e
16h – Teatro Infantil com
a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo26 a 29
de julho (terça a sexta-
feira)9h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau
Amarelo9h às 12h e 13h
às 17h – Brincadeiras no
Quintal13h às 17h –
Oficina “Dominó
Animal”11h e 16h –
Teatro Infantil com a
Turma do Sítio do Picapau
Amarelo 30 e 31 de julho
(sábado e domingo)9h às
12h e 14h às 17h –
Presença da Turma do
Sítio do Picapau
Amarelo9h às 11h e 14h
às 16h – Brincadeiras no
Quintal 9h às 12h e 14h
às 16h45min – Oficina
“Dominó Animal” 11h e
16h – Teatro Infantil com
a Turma do Sítio do
Picapau Amarelo

Prefeitura de Taubaté divulga
programação de férias do Sítio do

Picapau Amarelo
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O grupo musical de
Ubatuba “Complexo B”,
que toca o chamado rock
caiçara, vai se apresentar
na Festa do Divino, no
próximo dia 12 de julho.
A banda já alcançou mais
de um milhão de acessos
no site My Space e virou
destaque em São Paulo,

após dividir o palco com
a Banda Replace. “Vocês
vão longe e a gente vai
tocar junto muito mais
vezes”, disse Beto,
vocalista da Banda
Replace, em um vídeo
feito para a Banda
Complexo B.O grupo de
rock caiçara é formado

por Davi na bateria, Dudu
na guitarra e Tufão nos
vocais. Conheça o
trabalho do Complexo B
no www.myspace.com/
complexoboficial. A Festa
do Divino vai acontecer na
Praça Exaltação à Santa
Cruz (Praça da Matriz), no
centro de Ubatuba.

Grupo musical de
Ubatuba Complexo B se
apresenta na Festa do

Divino

Acontece em Ubatuba, no
dia 16 de julho, o Festival
de Artes Marciais 2011. O
evento terá início às 15h
e será realizado no
Ginásio de Esportes
Tubão, pela FAM
(Federação de Artes
Marciais), com apoio da

Ubatuba recebe Festival
de Artes Marciais no dia

16 de julho

Prefeitura de Ubatuba. A
entrada será um quilo de
alimento não perecível.As
modalidades que
participarão do
Festival de Artes Marciais
2011 serão: kung-fu,
hapkido / kum do,
capoeira, contato total

português, jiu-jitsu, judô,
kickboxing, muay thai,
boxe e karatê.Mais
informações pelos
telefones 3832-2098 /
9127-9211 / 9130- 5123
ou pelo email
h a p k i d o u b a t u b a @
gmail.com.

De acordo com a
Secretaria Municipal de
Turismo, Ubatuba recebeu
cerca de 100 mil turistas
no feriado prolongado de
Corpus Christi, que
aconteceu entre os dias 23
e 26 de junho.
Informações do controle
operacional do DER
indicam que Ubatuba
recebeu das 0h do dia 22
às 0h do dia 26 de junho
54.453 veículos pelas
Rodovias Oswaldo Cruz e
Rodovia dos Tamoios, o
que significou um
aumento de quase 5 mil
veículos em comparação
com o mesmo feriado no
ano passado.O prefeito de
Ubatuba comemorou o
bom número de visitantes
neste feriado. “Mesmo
sendo um período de
tempo frio, em que os
destinos mais procurados
são os das regiões
serranas, tivemos um bom
fluxo de visitantes. A
prefeitura tem se
empenhado para que nos
meses de inverno também

tenhamos um bom
movimento de turistas,
oferecendo infraestrutura
e opções de
entretenimento, além das
nossas belas praias. Para
ajudar, contamos com
dias ensolarados e
certamente quem esteve
em Ubatuba nesses dias
usufruiu ótimos
momentos de lazer”,
considerou o
p r e f e i t o . E v e n t o
internacional de
paraquedismo Quem
escolheu Ubatuba como
destino turístico nesse
feriado de Corpus Christi
teve a oportunidade de
presenciar um encontro
internacional de
paraquedistas, que
realizaram grandes
formações, enfeitando o
céu da cidade.O evento
contou com o comando
da dupla internacional
Tom Jenkins e Kate
Cooper Jensen,
organizadores do Recorde
Mundial, que vai
acontecer em Dubai. O

objetivo desse
treinamento é formar
figuras no ar com 28
paraquedistas e partir para
uma sequência de pontos
a cada salto. Do solo foi
possível enxergar essas
formações, chamadas de
big-ways e quem se
interessou pôde
experimentar a sensação
da queda livre através do
salto duplo.Os encontros
de paraquedismo são
realizados anualmente
em Ubatuba, pois segundo
os paraquedistas, a região
proporciona um
 visual único graças à
combinação de mar,
montanha e mata.”
Para nós é uma honra
receber eventos como
este, que valorizam nosso
potencial turístico e
nossas belezas naturais,
levando para o mundo
imagens de uma cidade
abençoada por Deus e que
vista do céu também é
certamente uma das mais
belas do mundo”, disse o
prefeito.

Ubatuba recebeu cerca
de 100 mil turistas no

feriado de Corpus Christi

Uma das atrações desse
inverno, a Música na
Praça recebe nesta
semana o cantor 
Maurício Manieri e a
banda Quasímodo. Nesta
quinta-feira (07/07),
quem agita a Conca
Acústica da Praça do
Capivari é o cantor,
compositor e pianista
Maurício, às 17h. Nesta O
show do seu cd “O Pôr-
do-Sol”, lançado no ano
de 2010, traz entre
composições “Sua
Canção”, “Era Só Pra Ser”,
“Minha Obsessão”, “Seu
Anjo”, “O Dia de Nós
Dois”, “Romântico” e a
canção que dá nome ao
álbum. Além das canções
“Minha Menina”, “Bota
pra Mexer”, “Deixa
Rolar”, além de releituras
de grandes sucessos
como: “País Tropical”
(Jorge Benjor), “Dancin
Days” (Frenéticas),
Descobridor dos Sete
Mares” (Tim Maia) e
“Noite do Prazer”
(Cláudio Zolli) e canções
com alma soul “Bem
Querer”, “Primavera”,
“Pensando em Você” e
“Falando Sério” que já
consagram a carreira do
cantor.No palco,
Maurício é acompanhado
pelos músicos Gustavo
Filipovich-(Bateria) ,

Fabrício Miguel -
(Baixo), Ruben Morais-
(Teclados, violão e
percussão), André
(Guitarra e
Violão).Mauríco Manieri
despontou para fama em
1998, com o sucesso
“Minha Menina”, mas
esse descendente de
italiano, que aos seis anos
começou a tocar piano e
a música tomou conta de
sua vida, chegando
abandonar o curso de
Engenharia Química e
pesquisa numa
multinacional para estudar
no Conservatório
Dramático de Música,
formou banda e foi
tecladista de grandes
bandas e cantores
nacionais e
internacionais, além de
ser compositor e
interprete de vários
jingles publicitários de
refrigerante, telefonia
móvel e carros. Eleito
por vários anos como
melhor cantor, hoje soma
seis cds e um dvd.Na
sexta-feira, será a vez da
Banda Quasímodo trazer
toda sua cor, humor e
musicalidade à Praça do
Capivari, a partir das
16h.O grupo formado em
1993 busca levar a plateia
a uma verdadeira festa,
com figurinos maxi-

coloridos, músicas
c h a c o a l h a n t e s ,
encenações, gente do
público no palco, gente
do palco no público, e
qualquer tipo de surpresa
que a noite possa
trazer.Desde a primeira
apresentação até hoje são
mais de duas mil
apresentações em cidades
como Salvador,
Florianópolis, Foz do
Iguaçu, Belo Horizonte,
Uberaba, Brasília,
Uberlândia, Porto
Seguro, Ilhéus, Porto
Alegre, Campos do
Jordão, Guarujá, Santos,
Ilhabela, Ubatuba, Bauru,
Jaú, Araraquara, além de
passagem pela Argentina,
Portugal, Uruguai.O
grupo também se
apresenta em feiras,
convenções e eventos de
grandes marcas e
empresas brasileiras,
levando a sua música
com profissionalismo e
diversão há 18 anos,
sendo um sinônimo de
festa por onde
passa.Música na
Praça tem entrada
 franca e classificação
livre, sendo uma
realização da Alpha FM,
com apoio da Prefeitura
de Campos do Jordão.
Informações pelo
telefone (12) 3663-1098.

Maurício Manieri é
atração da Música na

Praça

A quarta atração da
segunda edição do
Festival de Humor será o
espetáculo Desimprovisa,
da Cia. Deznecessário,
que sobe ao palco do
Teatro Grande Hotel,
neste sábado (09/07), a
partir das 20h.Formado
por Paulinho Serra, Talita
Werneck, Rodrigo Capela
e sob o comando de
Felipe Ruggeri, o
espetáculo de improviso
traz com muito bom
humor temas do cotidiano
e atualidade, contando
com a participação da
plateia que interage
fazendo que ocorra uma
troca de idéia e muita
risada.Paulinho, que
também dirigi o
espetáculo, mostra o
porquê o sucesso da
companhia que traz para
seu espetáculo algo atual
e inusitado, que se difere

dos demais grupos
teatrais. Contando com o
talento e a destreza
extravagante de Rodrigo
Capela que mostra
agilidade nos improvisos
e, a alma feminina fica por
conta da Talita Werneck,
que vem se destacando
nos palcos do improvisos
do Brasil.O resultado
dessa novo braço da Cia
Deznecessário, que já
percorria o Brasil com
seus textos cheios de
humor e inteligência,
apresentando as
características regionais
de nosso país , são mais
de 40 milhões de acessos
em seus vídeos na
Internet, além de
repercussão na mídia e
c a s a s
lotadas.Dezimprovisa tem
duração de 60 minutos e
classificação etária 14
anos. Os ingressos estão

à venda a partir do dia 13
de junho (segunda-feira)
pelo e-mail
ingressos@atproducoes.com
e em Campos do Jordão
nas lojas Brazolin Sports
(Shopping Center Suíço e
Shopping Capivari) a R$
80,00 (inteira) e R$
40,00 (meia) para
estudantes, professores, 
pessoas acima de 60 anos,
associados e funcionários
das empresas cadastradas
na Rede
Cultural2ºFestival de
Humor é uma realização
da AT Produções, que
receberá ainda nessa
edição Fábio Rabin,
Guilherme Uzeda, Felipe
Andreoli e Fábio Ponchat.
Mais informações pelo
telefone (12) 9142-
6253.Teatro Grande
Hotel fica na Av. Frei
Orestes Girardi, 3549 –
Vila Capivari

2º Festival do Humor traz
Dezimprovisa em

Campos do Jordão

O espetáculo teatral
Cinderela, do Grupo de
Teatro BlasFêmeas,
estréia dia 12 de julho, às
20 horas, no Teatro
Metrópole, dentro da
programação da 9ª
Mostra de Teatro de
Taubaté. “Cinderela, a
história da menina que
depois da morte do pai é
criada e maltratada pela
terrível Madrasta e suas

filhas, é sem dúvida
alguma o conto de fadas
mais famoso e encantador
que agrada todas
as idades. Todos os
elementos mágicos
existentes nessa
fantástica história, como
ratinhos que falam, gato
malvado, fada madrinha,
abóbora que vira
carruagem e o bem
vencendo o mal, estão

presentes nessa produção
teatral cheia de magia e
diversão. A adaptação do
Grupo de Teatro
BlasFêmeas, de
 Taubaté, é baseada
 na versão do escritor
francês Charles
Perrault.Ingresso a venda
na bilheteria do teatro por
apenas R$ 5,00 (preço
único, popular e
promocional).

Cinderela no Metrópole


