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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
Curiosidades

Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita, que freqüentava
a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava
mal vestida. O professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela
menina. Um dia ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava, foi a uma loja e
comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável
que sua filha, com aquele traje novo, andasse descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho
todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação,
achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar
como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se
arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo a casa passou a se destacar pela
beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por
sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de
um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito da cidade, entusiasmado,
resolvei enfim dar início às obras tão necessárias. As ruas foram limpas e asfaltadas, os
esgotos canalizados e, pouco a pouco, a cidade tornou-se um local digno de se viver. E
pensar que tudo começara apenas com um vestido novo. Ele apenas fez o primeiro movimento,
que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será
que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das
coisas. Que é difícil reconstruir o planeta ou até mesmo transformar um bairro, mas é
possível “dar um vestido novo”.

Humor

Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhando e pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Responde o vendedor.
- E pra que serve? Pergunta ela.
- Ela mantém fria as coisas frias e quente as coisas quentes. Explica o vendedor.
E a loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela a leva para o trabalho e seu chefe,
estranhando aquele objeto brilhante, pergunta:
- O que é isso?
- É uma garrafa térmica. Ela mantém quente as coisas quente e fria as coisas frias. Responde
a loira.
- E o que tem dentro? Pergunta o chefe.
E a loira toda satisfeita, diz:
- Duas xícaras de café e um copo de suco.

Uma loira estava preocupada, pois acha que seu marido está tendo um caso. Vai até uma
loja de armas e compra um revólver. No dia seguinte, ela chega em casa e encontra o
marido na cama com uma ruiva espetacular. Ela aponta a arma para a própria cabeça. O
marido, apavorado, pula da cama e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros,
a loira responde:
- Cala a boca, cretino... Pois fique sabendo que você será o próximo...

O milionário foi até o gabinete do prefeito, mas foi logo barrado pelo segurança, que diz:
- Desculpe, mas o prefeito não vai poder atendê-lo, ele está com um pessoal de Brasília.
E o milionário, responde:
- Ora, deixa de bobagem! Vá lá e diga a ele que eu estou de Mercedes.

Mensagens

Segundo a lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a sogra.
Desesperada, pediu a um sábio, que lhe deu algumas ervas para envenenar a mulher e
recomendou para que ela fizesse um chá e que a mãe de seu marido ingerisse um pouco do
chá por dia e que, para não levantar suspeita que mantivesse uma relação cordial com ela.
A jovem assim fez o que foi sugerido. Algumas semanas depois, sua delicadeza tinha
conquistado a mulher. As duas viviam como mãe e filha. A moça voltou ao sábio pedindo um
antídoto para recuperar sua sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas eram curativas.

O valioso tempo dos maduros

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo para viver do que já
vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que
ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente, mas percebendo que
faltavam poucas, rói até o caroço. Já não tenho tempo de lidar com mediocridades. Inquieto-
me com invejosos tentando destruir quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem
fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que
apesar da idade cronológica, são impuras. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os
rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente a essência,
minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de
gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos,
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua mortalidade. Só há que caminhar
perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer à pena. Para mim, basta
o que é essencial.

Pensamentos

Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se.
Honestidade é o mesmo que fazer seguro para a paz de espírito.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
Lar doce lar, donde eu escondo todos os meus defeitos.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as batatas maiores.
Um pequeno vazamento eventualmente afunda um grande navio.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
O trabalho enobrece o homem, mas também o cansa.
Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
Quem prejudica os outros, prejudica a si mesmo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Há três meios de se acreditar: a razão, o hábito e a inspiração.
Ninguém é bom por acaso, a virtude deve ser aprendida.
Adultério é o que une três pessoas sem uma saber.
Não acuse a natureza, ela faz a sua parte, agora faça a tua.
Quem é temido por muitos, deve temer a todos.
A perfeita razão foge de qualquer extremismo.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Jesus te ama, mas nós te achamos um cara muito chato.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Bondade em balde sempre será devolvido em barril.
Em economia a maioria está sempre enganada.

S i m u l t a n e a m e n t e
acontecerá a campanha de
seguimento contra o
sarampo. A vacinação será
das 8h às 17h, em 20
unidades espalhadas por
todo o município.A
primeira etapa da
Campanha Nacional de
Vacinação contra
Poliomielite será
realizada no próximo
sábado, 18.
S i m u l t a n e a m e n t e
acontecerá a campanha de
seguimento contra o
sarampo. Todas as
crianças menores de
cinco anos devem ser
levadas à unidade de
saúde mais próxima para
tomar as gotinhas. Já as

crianças menores de 7
anos serão vacinadas
contra o sarampo. Em
Ubatuba, a campanha
acontecerá das 8h às 17h,
em 20 unidades
espalhadas por todo o
município. O número de
crianças nessas faixas
etária em Ubatuba é de
7.962 Neste ano não
 será realizada a
campanha de vacinação
antecipada. “Nossa meta é
vacinar o maior
 número de crianças no
dia da campanha”,
explica a Coordenadora
da Vigilância
Epidemiológica da
Superintendência do
Serviço de Proteção a

Saúde, Arieli de Oliveira
Pereira. Os pais deverão
levar as carteiras de
vacinação.Locais para
vacinação No sábado, 18,
estarão abertos os
seguintes posto de saúde:
Puruba, Taquaral, Pereque
Açu (2 unidades),
Unidade Estratégica no
Calçadão, Centro de
E s p e c i a l i d a d e s ,
 Estufa I, Estufa II,
Sesmaria, Ipiranguinha,
Emei Mario Covas
( I p i r a n g u i n h a ) ,
Marafunda, Itaguá,
Perequê-Mirim, Saco da
Ribeira, Rio Escuro, Praia
Dura, EMEI Lagoinha,
Sertão da Quina e
Maranduba.

Em Ubatuba Campanha
Nacional de Vacinação

contra Poliomielite
acontece no

próximo dia 18
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P i n d a m o n h a n g a b a
completa 306 anos de
emancipação político-
administrativa no dia 10
de Julho de 2011. Para
comemorar a data, a
Prefeitura está
programando um mês
inteiro de
atividades.Shows em
bairros, Festival
Sertanejo e programação
especial na Praça do
Quartel fazem parte das
f e s t i v i d a d e s .
Apresentações do
Festipoema e premiações
do Juventrova e do
concurso Nacional e
Internacional de Trovas
também estão na
programação, que conta
ainda com City Tour
Histórico, festividades
oficiais, Corrida Pinda,
Corrida de Aventura e
i n a u g u r a ç õ e s . A
programação completa
está no site oficial da
P r e f e i t u r a
www.pindamonhangaba.sp.gov.br
Paralamas é destaque
Além dos eventos
exclusivos da
programação de
Aniversário, neste ano a
cidade também está
sediando os Jogos
Regionais, o que vai agitar
todos os setores de Pinda.
Unindo esses dois
i m p o r t a n t e s
acontecimentos para a
cidade, somados à
Expovap, outro destaque
tradicional do mês de
julho, a Prefeitura de
Pindamonhangaba está
trazendo para o dia 6 de
julho o show gratuito dos
Paralamas do Sucesso, na

inauguração do Parque da
Cidade, abrilhantando a
abertura dos Jogos
Regionais e presenteando
os munícipes pelos 306
anos da “Princesa do
Norte”. A entrada será um
quilo de alimento não-
perecível, para o Fundo
Social de Solidariedade,
que encaminhará às
entidades assistenciais do
município.Os locais e
dias de troca de ingressos
serão divulgados
brevemente. Maurício
Manieri em Moreira O
cantor Maurício Manieri
fará um grande show no
distrito de Moreira César,
no dia 22 de julho. A
apresentação será a partir
das 20 horas, no Pátio da
Festa. Na programação do
show, grandes sucessos
de sua carreira, como
“Minha Menina”, “Bem
Querer” e “Se Quer
Saber”, entre outros hits
que prometem agitar a
platéia do distrito e
região.Programação na
Praça do Quartel A
praça Padre João Faria
Fialho “Praça do Quartel”,
tradicional cenário das
maiores festividades de
Pindamonhangaba, está de
volta à programação de
aniversário da cidade. No
local, será montado um
grande palco e toda a
estrutura para conforto e
segurança do público que
deve prestigiar os
eventos.As atrações
programadas serão a
Banda de Aprendizes, a
Jazz Sinfônica, Orquestra
de Viola Caipira Cordas da
Mantiqueira, Corporação

Musical Euterpe, Mozart
Quase Trinta, Paulo
Meyer e Trio, Clave de
Sol e, encerrando a
programação, no dia 10
de julho, a apresentação
de Cláudio Goldman.A
apresentação da Jazz
Sinfônica, que promete
ser uma das grandes
atrações das festividades,
é uma parceria entre a
Prefeitura de
Pindamonhangaba e o
Governo do
Estado.Aniversário do
Araretama O mês de
julho também é o mês de
comemoração do
aniversário do bairro
Araretama, que receberá
atrações culturais nos dias
15, 16 e 17. As bandas
Frente de Varanda, A Tropa
e Banda Gold animarão a
festa, sempre a partir das
10 horas, na Praça Pr.
José Ezequiel da Silva. As
apresentações serão
gratuitas.Vila São
Benedito Outro bairro
que receberá shows
gratuitos será a Vila São
Benedito, nos dias 23 e
24. No local, estão
programadas as
apresentações das bandas
Dedos e Línguas e Rock
Way, também
gratuitamente, a partir das
20 horas.Com a
realização desses shows,
a intenção da Prefeitura é
levar o maior número de
atrações para as diversas
regiões da cidade, visando
dar oportunidade para
todos participarem das
comemorações de
aniversário de
Pindamonhangaba.

Prefeitura divulga
atrações do aniversário

de Pinda

P i n d a m o n h a n g a b a
realizou na última sexta-
feira, 10 de junho, uma
Audiência Pública para
debater a LDO (Lei de
D i r e t r i z e s
Orçamentárias) para o ano
de 2012. O evento foi
aberto e toda a população
pode participar.O
secretário de Finanças da
Prefeitura, Domingos
Geraldo Botan, fez uma
explanação completa
sobre o projeto da LDO –
2012 e enfatizou os
princípios estabelecidos
em leis e as estimativas
de receitas e despesas. O
documento está na

Câmara para análise dos
parlamentares.Diversos
secretários municipais e
v e r e a d o r e s
compareceram ao
evento.A Secretária de
Saúde, Ana Emilia Gaspar,
afirmou que o repasse da
secretaria será destinado,
principalmente, à
manutenção dos postos de
saúde para manter o
atendimento médico tanto
emergencial quanto
rotineiro (consultas e
exames).A Secretária de
Educação, Bárbara Zenita
França Macedo, informou
que em 2012 duas novas
escolas deverão ser

construídas e
entregues.Em seguida, o
vereador Jânio Ardito
Lerário, que presidiu a
sessão, informou a todos
que, após a Audiência
Pública, a sequência da
tramitação da LDO na
Câmara acontecerá nas
seguintes datas: dia 15 de
junho é o prazo
máximo para os
vereadores apresentarem
as emendas à Comissão
de Finanças, que tem até
dia 17 para emitir seu
parecer. A votação deverá
ocorrer no dia 20 de
junho ou até o final do
mesmo mês.

Prefeitura e Câmara de
Pindamonhangaba

discutem investimentos
para o ano de 2012

O prefeito de Ubatuba
conseguiu ter mais um
pedido atendido pelo
Governo do Estado. Desta
vez, a boa notícia veio por
parte da Secretaria
Estadual de Educação, que
enviou ofício informando
que as reformas em
unidades escolares, bem
como a construção de
mais uma escola estadual,
solicitadas no início deste
ano, foram aprovadas e
compõe o Plano de
Reforma 2011.De acordo
com o secretário
municipal de Educação, a
solicitação foi feita em
fevereiro pelo prefeito,
junto à Diretora Regional
de Ensino, Edina Paula
Roma Teixeira, durante
reunião no Gabinete do

Prefeito. Dias depois, a
solicitação foi reiterada
numa reunião do Codivap,
que contou com a
presença do Secretário de
Estado da Educação,
Herman Jacobus Cornelis
Voowald.Aprovadas Foi
aprovada pela Secretaria
de Estado de Educação a
construção de uma
unidade escolar no bairro
do Perequê-Açu, para
atender alunos do ensino
médio. Também serão
realizadas a reforma e
ampliação da EE Dr.
Esteves da Silva e reforma
geral da EE Capitão
Deolindo de Oliveira
Santos. Segundo o ofício,
a construção da escola no
bairro do Perequê-Açu
consta como primeira

prioridade e integra o
Plano de Obras Trienal da
Secretaria de Estado da
Educação.O prefeito de
Ubatuba comemora estas
conquistas para a área da
Educação. “Queremos
primeiramente agradecer
o Governo do Estado, que
tem sido grande parceiro
para que consigamos
atingir nossos objetivos,
neste caso, o de melhorar
a capacidade de
atendimento nas nossas
escolas. Com as reformas
e a ampliação
conseguiremos atender
ainda mais estudantes,
dando continuidade às
nossas ações que
priorizam as crianças e os
adolescentes de
Ubatuba”.

Estado atende solicitação do prefeito
de Ubatuba e anuncia reformas e

construção de escolas

A Prefeitura de Ubatuba,
através da Secretaria de
Obras e Serviços
Públicos, continua
realizando os serviços de
recapeamento em
diversas ruas do centro da
cidade. Já foram
recapeadas as Ruas
Liberdade e Maria Vitória
Jean e agora está em

andamento o serviço na
Rua Conceição, uma das
principais e de maior
fluxo no centro de
Ubatuba.As obras de
r e c a p e a m e n t o
começaram em maio,
com a Rua da Cascata, no
Ipiranguinha. Também
serão recapeadas a Rua
Orlando Carneiro, no

Centro, várias ruas no
bairro Silop, Rua Irene, no
Tenório, Rua Usina Velha,
no bairro de mesmo nome
e a estrada do Cais, no
Itaguá.De acordo com o
prefeito de Ubatuba, a
prefeitura está investindo
para melhorar a qualidade
e condição de tráfego das
principais ruas da cidade.

Prefeitura de Ubatuba
prossegue com

recapeamento de
diversas ruas

Uma carreata percorrerá as
ruas do bairro Indaiá e da
região central de Caraguá, no
próximo sábado (18), a
partir das 8h, para arrecadar
roupas e cobertores para a
Campanha do Agasalho.  As
cinco primeiras pessoas que
doarem três cobertores
novos e levarem na Sabesp
ganharão um vôo duplo de
parapente com o instrutor
Ismael, da escola de vôo livre
Camaroeiros, em qualquer
dia da preferência do
ganhador. Para ajudar na
arrecadação, o Fundo Social
pede voluntários que possam
acompanhar a carreata no
sábado. Quem tiver

interesse, é só comparecer na
Sabesp antes das 8h e se
apresentar a um dos
organizadores. Os agasalhos
também podem ser entregues
nos seguintes postos de
arrecadação: Paço
Municipal, Supermercado
Semar, Cartório,
Poupatempo, Unimódulo,
Supermercado Silva Indaiá
(centro e trevo), Colégio
Tableau, secretaria de
Educação, secretaria de
Assistência Social, Teatro
Mario Covas, Delegacia de
Ensino, secretaria de Saúde,
Igreja do Divino,
Pernambucanas, Caixa
Econômica Federal, Lojas

Colombo, Módulo (Campus
Martin de Sá), Shibata
Atacado, Shopping da Praia,
Apae, Lojas Americanas,
Supermercado Cruzeiro
(Morro do Algodão),
Associação Comercial,
Correios (centro), Marabraz,
Laticínios Litoral Norte.A
sede da Sabesp também
recebe os agasalhos até o dia
22 de junho, das 10h às 16h.
As peças têm que estar bem
conservadas, caso contrário,
serão descartadas.Para
mais informações:Sabesp
– Avenida São Paulo nº 411,
Indaiá – (12) 3883-2511
Marli – Bazar do Fundo
Social – (12) 9142-3974

Campanha do Agasalho
realiza carreata neste

sábado

A Unitau está com
inscrições abertas para o
curso Identidade e Cultura
Africana na Literatura
Latino-Americana, que
será realizado, em
setembro, no
Departamento de
Ciências Sociais. Além de
estudantes dos cursos de
Letras, de Pedagogia, de
História, de Sociologia e
de Geografia,
demais interessados em
aprender mais a respeito
da cultura afro também
podem participar.O
objetivo é capacitar
acadêmicos e
professores a produzirem
debates e reflexões sobre
a literatura e a cultura

negra no contexto latino-
americano. Entre as
habilitações, o curso visa
oferecer assistência na
utilização de conteúdos
em sala de aula
relacionados à cultura, à
história e à literatura
africana, compreensão
das várias imagens do
africano na literatura
latina, além de
auxílio na leitura e no
entendimento de textos
em língua espanhola.As
aulas irão acontecer no
período da noite, das 19h
às 22h. Com carga
horária de 20 horas/aula,
destacam-se entre os
conteúdos a colonização
do novo mundo, a

identidade africana na
América Latina, a
formação e a contribuição
do povo latino, a
identidade e a literatura
negra.Os cursos de curta
duração da Unitau são
oferecidos por meio da
Pró-reitoria de Extensão
e Relações Comunitárias
(PREX), que fica na
Avenida Nove de Julho,
199, Centro, Taubaté.
Valores e mais
informações sobre o
curso Identidade e Cultura
Africana na Literatura
Latino-Americana podem
ser obtidas pelo telefone
(12) 3625-4210 ou pelo
site www.unitau.br/
cursosrapidos.

Unitau oferece curso
sobre literatura e cultura

africana

O Sesc Taubaté realiza nos
dias 17, 18 e 19 a Festa Junina
da unidade. O tema deste ano
é “Viola, quadrilha e quentão
na batida do pilão”.
Instrumento musical do meio
rural, a viola caipira é um
elemento presente nos
festejos populares para
acompanhamento do canto e
da dança. Sua presença será
marcante nos shows musicais,
nos violeiros itinerantes, nas
quadrilhas e nas intervenções
artísticas com “contação” e
“cantação” de causos,
atividades nas quais a viola é
a principal atração.Em uma
junção de elementos que
compõe o cenário dos festejos
tradicionais, destaca-se a
sonoridade produzida pelas
batidas do pilão na produção
da paçoca, alimento de
destaque em nossa festa.
Programação: Dia 17, sexta-
feira. Show musical ALMIR
SATERUm dos maiores
nomes da música regional com
mais de 30 anos de carreira,
Almir Sater apresenta neste
show um repertório com
grandes sucesso de sua
carreira acompanhado de
banda.Intervenção de
Violeiros Zé Terra & Marcello
Magrão O violeiro Zé Terra,
integrante do Duo Canta
Viola, e o violonista Marcello
Magrão, misturam no
repertório da dupla canções
pantaneiras, clássicos
regionais, além do som
peculiar das músicas feitas na
viola nordestina. Viola &
VioletaFormado por Lúcia
Múgia e Laura Campanér, o
duo faz uma releitura da
antiga formação que reunia a
rabeca e a viola caipira, em
um trabalho com arranjos
próprios, feitos para temas
variados da música regional
instrumental.Apresentação
Q u a d r i l h a
JuninaApresentação de
quadrilha junina com

integrantes dos Programas de
Atividades Físico
Esportivas.Às 21h Oficina –
Internet Livre Fotocolagem
Utilizando um software livre
de edição de imagens, crie e
personalize suas fotos com
temas da festa junina. Das
19h às 22h DIA 18, SÁBADO
Show Musical MATUTO
MODERNO Ritmos como a
moda de viola, o cururu, o
recortado, o pagode de viola,
a catira e a folia de reis são
os alicerces do trabalho da
banda. Com uma postura e
uma sonoridade moderna,
buscam semear a rica tradição
cultural nos campos mais
férteis de gerações futuras.
Intervenção de Violeiros
Pedra de Rio Trio formado
por Chico Geraes (voz/violão),
Teresa Galvão (voz) e
convidado especial. Canta
canções regionais, que
fizeram parte do repertório de
“Tonico e Tinoco”, “Pena
Branca e Xavantinho”,
“Renato Teixeira” e “Rolando
Boldrin”, entre outros. O
trabalho do “Pedra de Rio”
traz uma pitada de tempero
mineiro as canções regionais.
Daniel Teles & André
Marchioli  A dupla Daniel
Teles (viola caipira) e André
Marchioli (violão) , da região
do ABC, formada há três
anos, toca os clássicos da
música regional paulista. A
viola de Daniel
Teles traz a sutiliza de um
i n s t r u m e n t i s t a
experiente nos ritmos
regionais. Apresentaçãon
Quadrilha Junina de Santa
Terezinha Composta por
cerca de 70 pessoas a
quadrilha surgiu na
comunidade do bairro Santa
Terezinha, em Aparecida, há
50 anos e virou tradição,
passando de pai para filho.
Atualmente, é conduzida por
Maria Aparecida Santos, a
Parê, que está à frente do

grupo há 30 anos e gosta de
criar coreografias exclusivas
para os dançarinos.  Ás 21h.
Oficina – Internet Livre
Desenhe sua fantasia Nesta
atividade os participantes
escolherão modelos de roupas
juninas virtuais que,
projetadas no papel, servirão
de base para colorir, recortar
e usar! Das 19h às 22h. DIA
19, DOMINGO Show
M u s i c a l R E N A T O
TEIXEIRA Cantor,
compositor e instrumentista,
apresenta-se neste show
acompanhado de sua banda e
realiza no repertório grandes
sucessos e composições de
sua carreira, além de canções
que resultaram das parcerias
com importantes nomes da
música regional como Pena
Branca e Xavantinho e Almir
Sater.Intervenção de
VioleirosAndré Calixto &
Fábio Daros  Pesquisador da
obra de Tião Carreiro, André
Calixto (viola Caipira)
acrescenta ao som da viola de
dez cordas o grave da
zabumba de Fábio Daros para
executar músicas de Tião
Carreiro, Renato Teixeira,
Almir Sater, entre outros Trio
Moído no Pilão Composto pela
viola caipira, a sanfona e
percussão, o trio toca um
repertório de músicas de
autores regionais, num
panorama da música do sertão
brasileiro, que passa pelo
baião, xote e música de raiz.
Apresentação Quadrilha
Intergeracional Apresentação
de quadrilha junina com
integrantes do
 Programa Curumim e
Trabalho Social com Idosos.
Ás 20h. Oficina – Internet
Livre Remix JuninoEscolha
suas marchinhas juninas e
aprenda a editá-las,
misturando batidas e aplicando
efeitos sonoros utilizando
software livre. Dia 19 das 19h
às 22h

Viola quadrilha e quentão na batida do pilão na
festa junina do Sesc Taubate


