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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

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

O Exame Nacional de
Desempenho de
Estudantes (Enade) 2011
já tem data marcada: será
em 6 de novembro, às
13h (horário de Brasília).
O anúncio foi feito no
Diário Oficial da União
nesta segunda-feira
(18).Deverão fazer a
prova que avalia a
qualidade dos cursos
u n i v e r s i t á r i o s ,
estudantes das seguintes
áreas: bacharel em
Arquitetura e Urbanismo
e Engenharia, bacharel
ou licenciatura em
Biologia, Ciências
Sociais, Computação,

F i l o s o f i a ,
F í s i c a ,  G e o g r a f i a ,
História, Letras,
Matemática e Química;
l i c e n c i a t u r a
em Pedagogia, Educação
Física, Artes Visuais e
Música e tecnólogo em
Alimentos, Construção
de Edifícios, Automação
Industrial, Gestão da
P r o d u ç ã o
Industrial, Manutenção
Industrial, Processos
Químicos, Fabricação
Mecânica, Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas, Redes de
Computadores e
S a n e a m e n t o

A m b i e n t a l . F i c a m
dispensados de fazer o
exame, estudantes de
outros cursos. Das áreas
convocadas,  não
precisam fazer a prova  os
estudantes com
colação de grau em
até 31 de agosto, ou ainda,
que estiverem
o f i c i a l m e n t e
matriculados e cursando
atividades curriculares
fora do Brasil.Instruções
detalhadas sobre o Enade
2011 estarão disponíveis
em até 31 de maio
n o s  s i t e s :
www.inep.gov.br e
www.enade.inep.br

Enade 2011 já
tem

data marcada

Na última sexta-feira, dia
15, ocorreu a reunião de
organização do “1º
Torneio Metalúrgico de
Futebol de Campo de
Pindamonhangaba”. A data
foi o último prazo para
que os times das fábricas
metalúrgicas de Pinda se
inscrevessem. No 1º de
Maio, Dia do Trabalho, 10
equipes disputarão o
torneio. São elas: Bundy,
Confab Industrial
(Equipamentos), Elfer,
Faurecia, Gerdau,
Incomisa, Metalcast,
Sindicato, Socotherm,
Tenaris Confab (Tubos).O
evento tem apoio da
Prefeitura de Pinda, por
meio da Sejelp
(Secretaria de Juventude
Esportes e Lazer) e da
LPMF (Liga

Pindamonhangabense
Municipal de Futebol)
Segundo o organizador do
torneio, o diretor de
Esporte e Lazer do
Sindicato dos
Metalúrgicos, Célio da
Silva, o “Celinho”, a
competição é aguardada
com grande expectativa
pela categoria. “Fico feliz
de ver a participação dos
trabalhadores. Dez
equipes é um número
bom, ainda mais sendo a
primeira vez que
organizamos esse
torneio. Tudo está
caminhando bem e
pretendemos ampliar esse
trabalho”, exclamou.O
presidente do sindicato,
Romeu Martins,
agradeceu o apoio da
Sejelp e da Liga na

organização. “Esses
apoios são muito
importantes para nós,
tanto na questão do custo
quanto na parte de
organização. Nós
sentimos que a categoria
quer esse torneio, que
bom que a Sejelp e a Liga
se uniram a nós para
possibilitar que ele seja
realizado”, disse
Romeu.A reunião
também contou com a
participação do
presidente da Liga, João
Rodrigues, e do
coordenador de práticas
esportivas da Sejelp,
Henrique Carvalho.O
local do torneio e a
premiação serão
definidos na próxima
reunião de organização
com as equipes.

10 equipes irão disputar
o 1º Torneio Metalúrgico

de Futebol de Pinda

Cerca de 10 unidades do
Poupatempo vão
disponibilizar 4 serviços
do Detran  que antes eram
feitos exclusivamente nas
Ciretrans: cadastro para
1ª habilitação, adição de
categoria, mudança de
categoria e reabilitação
de condutor. A ampliação
dos serviços nos postos
do Poupatempo faz parte
do conjunto de medidas
estabelecidas pelo
governador Geraldo
Alckmin. Em março, o
departamento foi
transferido da Secretaria
da Segurança Pública para
a Secretaria de Gestão
Públ ica .  Faci l i tador

Com a reestruturação dos
serviços, os usuários dos
postos terão mais
comodidade e mais
opções de atendimento,
além disso, será possível
suprir a demanda.De
acordo com o
coordenador  do Detran -
SP, Daniel  Annenberg, até
o final de maio serão 23
unidades do Poupatempo
que prestarão os serviços
do Detran.Serviço Antes
de comparecer ao
Poupatempo, o cidadão
precisa realizar um pré-
cadastro no site http://
www.e-cnhsp.sp.gov.br, e
selecionar local e data
para o atendimento. Quem

não tem internet em casa
pode procurar as salas do
e-poupatempo e do
Acessa SP. No
Poupatempo, são
conferidos os dados e
documentos do cidadão e
coletados os dados
biométricos - assinatura,
foto e digitais.
As unidades do
Poupatempo que já
disponibilizam os
serviços são: São
Bernardo do Campo,
Ribeirão Preto, Bauru,
Botucatu, Piracicaba,
Presidente Prudente,
Tatuí, São José dos
Campos, Taubaté e
Caraguatatuba.

Unidades do
Poupatempo

disponibilizam serviços
do Detran

Entre as atrações que
Campos do Jordão reserva
para essa Páscoa está o
Feriado com Humor, que
acontece no Teatro Grande
Hotel Senac, nos dias 22 e
23 de abril, a partir das
20h.Abrindo a programação,
na sexta-feira (22), Felipe
Andreoli se apresenta pela
primeira vez em Campos do
Jordão com o seu espetáculo
“Que História é Essa”, que
está na terceira temporada.O
espetáculo de humor, que
mais parece um descontraído
bate-papo, o repórter do
CQC (Custe o Que Custar)
traz divertidas histórias de sua
infância, dos bastidores da tv
e de sua trajetória até o
estrelato no programa da
Band. Numa forma bem
interativa, onde com fotos
resgatadas de um álbum
ilustram e registram esses
momentos, o que faz com que
Andreoli traga para seu
stand-up comedy um formato
que foge da mesmice.Filho do
apresentador e ex-repórter
esportivo Luiz Andreoli,
Felipe conviveu desde cedo
com o universo da redação
da televisão e foi neste
cenário que surgiu a sua
paixão por este veículo de
comunicação. Mas foi aos 19
anos, que o rapaz começou
a trabalhar nos bastidores da
Rede Record, na área de
edição de programas, clipes
românticos e na produção até
receber seu desafio na frente
das câmeras “Em Busca do
Amor” Logo em seguida,
trabalhou com seu pai na TV
Gospel, onde começou a
fazer reportagem sobre o
universo que esteve tão
presente em sua vida: o
esporte.Felipe Andreoli
também passou pela TV
Cultura, pelos diversos
setores do jornalismo, sendo
um dos primeiros
vídeorrepórteres do Brasil e
ocupando a bancada do

jornal Cultura Meio Dia. Já
na Bandeirantes, Andreoli fez
matérias internacionais como
a cobertura do Miss
Universo, entrevista com
boleiros brasileiros
espalhados pelo mundo e
com o ator Rowan Atkinson
- Mr.Bean. Em 2008, foi
convidado a integrar a equipe
de repórteres do CQC, que
despertou o seu lado artista
e humorista. No ano seguinte,
veio mais um desafio o “Que
História é Essa?”, que o levou
aos palcos do Brasil
utilizando-se de muita
irreverência e chega a sua
terceira temporada.Que
História é Essa? (Felipe
Andreoli) será apresentado
às 20h, com classificação
etária 14 anos. Os ingressos
custam R$ 40,00 (meia) e R$
80,00 (inteira) e estão à
venda, até às 18h do dia 22/
04, nas lojas do Sabor
Chocolate da Av. Macedo
Soares, 140 – Capivari e da
R. Djalma Forjaz, 103 lj 08
(Boulevard Geneve).
Informações e reservas pelo
telefone (12) 9142-6253.No
sábado (23/04). Nanny
People abre seu leque e leva
a plateia as gargalhada com
apresentação “Então...Deu
no que deu” O stand-up
comedy faz uma deliciosa
sátira dos encontros e
desencontros afetivos, bem
como as diferenças e acertos
do universo masculino/
feminino, de total interação
com a platéia, onde dá uma
aula de como encarar a vida
de maneira positiva e
altruísta.A  atriz e comediante
é formada pela Escola de
Theatro Macunaíma, ganhou
destaque na televisão sendo
repórter de programas como
Comando da Madrugada,
Hebe, Flash e participação no
humorístico a Praça é Nossa.
Nos palcos esteve em cartaz
em espetáculos como Um
Homem é um Homem, do

alemão Bertold Brecht,  onde
interpretava a viúva
Begbck,(1998), Acredite um
Espírito Baixou em Mim
(2001) de Ronaldo
Ciambrone, além de Nany
People salvou meu
casamento (2007). A
humorista ainda participou de
projetos como Segundas
Intenções, Risorama (Festival
de Humor do Paraná) e
Improriso (Festival de
Humor de Belo
Horizonte).Atualmente atua
em Diversos Shows de
Comédia Stand-Up na
capital Paulista e viaja pelo
país em apresentações com
o solo Stand up , de sua
própria autoria  “Então...
Deu no Que Deu “
“Então...Deu no Que Deu”
(Nany People) será
apresentado às 20h, com
classificação etária 16 anos.
Os ingressos custam R$
40,00 (meia) e R$ 80,00
(inteira) e estão à venda, até
às 18h do dia 23/04, nas lojas
do Sabor Chocolate da Av.
Macedo Soares, 140 –
Capivari e da R. Djalma
Forjaz, 103 lj 08 (Boulevard
Geneve). Informações e
reservas pelo telefone (12)
9142-6253Feriado com
Humor é uma realização da
AT Produções que há mais
de três anos vem
promovendo eventos
humorísticos em Campos do
Jordão, nos meses de alta
temporada, com destaque
para o Festival de Humor que
acontece no mês de julho, no
Teatro do Grande Hotel que
já recebeu nomes como
Danilo Gentili, Oscar Filho,
Marco Luque, Christian Pior,
Nany People, entre outros.
Teatro Grande Hotel
Senac fica na Av. Frei
Orestes Girardi, 3549 - Vila
Capivari - Tel: (12) 3668-
6000 Veja também: Cia
Filarmônica e Atrações na
Praça do Capivari

Em Campos Páscoa será um
Feriado com Humor
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Estão abertas as
inscrições para várias
oficinas da Fundart
(Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba). Os
cursos terão início no
próximo dia 2 de maio e
as vagas são limitadas. As
inscrições podem ser
feitas na sede da
Fundação, na Praça
Nóbrega, 54, prédio do
antigo Fórum. Os
documentos necessários
são: 1 foto 3x4, RG,
comprovante de
residência e no caso de
menores, os pais ou
responsáveis deverão
apresentar seus
documentos pessoais e
RG ou certidão de
nascimento do menor. As
inscrições podem ser
feitas das 9 às 11h50 e das
14 às 16h50. No ato da
inscrição, o interessado
deve pagar o valor de R$
10 referente à matrícula,
mais R$ 10 da
mensalidade do primeiro
mês de curso. Mais
informações pelos
telefones (12)3833-7000
/ 3833-7001.Confira a
relação dos cursos com
os respectivos dias e

horários: TEATRO
ADULTO – segunda e
quarta-feira, das 19 às 22h
TEATRO INFANTIL -
segunda-feira, de 8h30 às
10h30 e das 16h30 às
18h30DANÇA DO
VENTRE – infantil (
quarta e sexta-feira, das
19 às 20h),  adulto (quarta
e sexta-feira, das 20 às
21h e das 21 às 22h)
DANÇA DE RUA – bairro
- escola Saco da Ribeira
D A N Ç A
CONTEMPORÂNEA –
infantil (segunda e sexta-
feira, das 9 às 10h),
juvenil (segunda e sexta-
feira, das 10 às 11h),
infantil tarde (segunda e
terça-feira, das 15 às
16h), Juvenil/adulto
(segunda e sexta-feira, das
16 às 17h e sexta-feira
das 18 às 20h) ARTES
CIRCENSES BÁSICO
(10 anos) – segunda e
quarta-feira, das 19 às 22h
ARTES CIRCENSES
INTERMEDIÁRIO -
Terça e quinta-feira, das
19h30 às 22h30
PINTURA EM TECIDO –
INICIANTE – bairro -
escola do Perequê-Mirim
PINTURA EM TECIDO –

APRIMORAMENTO –
bairro - escola do
P e r e q u ê - M i r i m
TRABALHO COM
FIBRA DE BANANEIRA
– bairro – Ubatumirim
TECELAGEM – segunda-
feira, das 16 às 19h; terça-
feira das 15h30 às 18h30;
quarta-feira das 17 às 20h
PINTURA DECORATIVA
EM MADEIRA – bairro –
Maranduba PINTURA
DECORATIVA EM
CERÂMICA – SEM
QUEIMA – bairro
Maranduba BORDADO –
segunda-feira, das 14 às
17h PEDRARIA – terça-
feira, das 14 às 17h
PATCHWORK – quinta-
feira, das 14 às 17h
CUSTOMIZAÇÃO –
segunda-feira, das 9 às
12h CAPOEIRA – infantil
(quarta e sexta-feira, das
19 às 20h) e adulto
(quarta e sexta-feira, 20
às 21h) FOTOGRAFIA
DIGITAL – terça-feira,
das 14 às 16h e das 19 às
21h CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS – bairro
VARAL LITERÁRIO –
bairro VIOLÃO – terça,
quarta e sexta-feira, das
19 às 20h, das 20 às 21h

Fundart abre inscrições
para várias oficinas

A Prefeitura de Ubatuba,
por meio da Fundart
(Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba)
promove na sexta-feira,
22, o espetáculo de rua
Paixão de Cristo 2011.
Cerca de 200 pessoas
fazem parte do elenco da
encenação, que este ano
tem a direção artística de
Heyttor Barsalini. A
encenação, que
acontecerá a partir das
21h, terá início na Praça
de Eventos da Avenida
Iperoig, com cenas de
palco e calvário de Jesus
e terminará com a
crucificação no Morro da
Prainha, onde ocorre a
crucificação e ascensão
de Jesus Cristo. O papel

de Jesus Cristo será
interpretado novamente
por Claudinho Gulli. A
Banda Lira Padre
Anchieta também
participará, fazendo ao
vivo a trilha sonora do
espetáculo.Paixão de
Cristo completa 22 anos
Neste ano o espetáculo
Paixão de Cristo
completa 22 anos. O
espetáculo é
a narrativa do calvário de
Jesus desde o
momento em que ele é
preso no Monte das
Oliveiras, após a
realização da
última ceia com os
apóstolos, até a sua morte
na cruz.”A mensagem da
‘Paixão’ é de uma

atualidade gritante. Os
ensinamentos de Cristo
não mudaram o mundo,
que em sua essência ainda
é muito carente de
desenvolvimento humano.
Está aí a grande
motivação da ‘Paixão de
Cristo’, espetáculo de
teatro de rua que em
Ubatuba já conquista
tradição, além de ser
bastante exitosa”, afirmou
o presidente da Fundart. O
espetáculo tem a
coordenação de
 produção de Marilena
Azevedo, figurinos de
Fátima de Oliveira e
coordenação de
figuração, adereços e
orientação de palco de
Adriano Martins.

Espetáculo Paixão de
Cristo acontece neste

dia 22 em Ubatuba

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento de
Meio Ambiente realizou,
na última semana,
limpeza no córrego
Campos Maia, no bairro
Lessa, próximo ao
Colégio Objetivo.O
intuito do trabalho era
retirar os galhos baixos e

promover a preservação
das árvores.Todas as
árvores estão localizadas
em mata ciliar,
 próximas de rios e
córregos.De acordo com
a assessora técnica em
Meio Ambiente, Maria
Nazaré Magno
da Silva, a poda é
importante pois

permite a formação de
árvores. “Em 2010, uma
árvore de ingá produziu
frutos após a poda
realizada pelo
Departamento de Meio
Ambiente, o que nos
deixou muito
satisfeitos, comprovando
a eficácia do
 serviço”, exemplificou.

Córrego Campos Maia recebe
limpeza da Prefeitura de

Pindamonhangaba

Entre as programações
culturais gratuitas que
acontecem em Campos
do Jordão, nos dias 22, 23
e 24 de abril, estão a
Orquestra Sinfônica de
Tatuí, Grupo Mercearia
de Idéias com seu balé
contemporâneo e a
musicalidade de Monique
Kessous.Abrindo a
programação, na sexta-
feira (22), a partir das 13h,
sobe ao palco da Concha
Acústica a Orquestra
Sinfônica de Tatuí, sob
regência de maestros
convidados com destaque
no cenário nacional.O
sábado, o Grupo
Mercearia de Idéias traz o
seu espetáculo de balé
contemporâneo “As filhas
de Bernarda”, em duas
sessões, às 12h e às 17h.
O espetáculo baseado na
obra “Casa da Bernarda
Alba”, de Federico Garcia
Lorca, une em mesmo
paralelo a dança e a poesia,
representando a clausura
que une a vida, das
pulsantes e vibrantes
filhas e a morte com
Berrnarda, com luto e as
fotografias que
empalidecem. Com
direção de Luiz Fernando
Bongiovanni, figurino de
Cássio Brasil e
sonosplastia de Luiz
Fernando Bongiovanni.
Mas antes da segunda
sessão, a Orquestra
Sinfônica de Tatuí volta ao
palco da Concha Acústica
para mais uma
apresentação que
encantará os ouvidos da

plateia, a partir das 13h. E
abrindo o seu calendário
2011 do projeto Música
na Praça, a Alpha FM traz
às 16h, a cantora
Monique Kessus. A
cantora de 26 anos, traz
para o palco da cidade
canções dos seus álbuns
autorais “Com Essa Cor”
(2008) e “Monique
Kessous” (2009), que
incluem as trilhas sonoras
música “Pitangueira”, da
novela Paraíso da TV
Globo, “Com essa Cor”,
na trilha sonora da novela
Ciranda de Pedras, além
de Coração, na recém
lançada Cordel Encantado
e a balada “Calma
Aí”.Num país com
grandes nomes femininos
no cenário musical,
Monique é uma das novas
promessas da MPB e
mostra que veio para ficar.
Além do timbre de
cantora lírica, ela mostra
propriedade musical
tocando instrumentos
como violão, piano,
kalimba, cavaquinho,
“peixinho e pratos”
(percussão) e cajón
(instrumento de
percussão de origem
peruana, difundido
mundialmente a partir do
flamenco).A música
esteve sempre muito
presente em sua vida,
influenciada pelo pai, que
é guitarrista, que tocava
Beatles e canções
judaica, já a mãe
apresentou as canções de
Rita Lee, Bárbara
Streisand e outras divas do

cenário americano.
Enveredou-se no jazz,
com as aulas de piano,
mas formar uma banda
para animar eventos,
acabou conhecendo
outros cenários e
compositores da música
brasileira como Marisa
Monte, Caetano Veloso e
Djavan, Gal Costa, Elis
Regina, Baby Consuelo,
Novos Baianos, Doces
Bárbaros e Mutantes. Aos
20 anos, foi convidada
por Roberto Menescal
para gravar canções dos
Beatles com uma
roupagem de bossa nova.
Mas foi em 2008, com o
lançamento de “Com Essa
Cor”, que ela ganhou o
cenário fonográfico e as
rádios brasileiras.O
domingo, a partir das 11h,
começa com a
apresentação da
Orquestra Filarmônica de
Campos do Jordão, que
terá ainda apresentação da
Orquestra Sinfônica de
Tatuí, às 13h, fechando a
programação desse
feriado de Páscoa. Os
músicos de Tatuí ainda
farão mais duas
apresentações em
Campos do Jordão, nos
dias 30 de
abril, às 16h e 1º de maio,
a partir das
13h.Todas as
apresentações têm
entrada franca e
classificação livre. Outras
informações na
Secretaria Municipal de
Turismo pelo telefone
(12) 3663-1098.

Praça do Capivari se
agita nessa Páscoa

Abrindo a pré-temporada
de inverno, a Páscoa (21
a 24/04) é o primeiro
feriado que os visitantes
sentem os ventos que
 anunciam a estação mais
fria do ano, ao mesmo
tempo, em que se deparam
com o cenário outonal das
folhas de plátanos já
amareladas prestes ou já
caídas pelas calçadas das
ruas da cidade. Um
convite a  viver bons
momentos em  Campos
do Jordão.Para os que
buscam diversão cultural,
neste feriado, o Auditório
Cláudio Santoro será
palco dos espetáculos
Cinema e Beatles
Segundo Cia Filarmônica,
que se apresentam na
sexta e sábado, a partir das
21h, com classificação
livre. Os ingressos
estarão a venda no local e
no Posto Esso Capivari,
nos valores de R$ 35,00
(meia), R$ 70,00 (inteira)
e R$ 50,00 (doadores de
1 kg de alimento não
perecível). Informações
pelo telefone (12) 3662-
2334.O feriado também
terá espetáculos de humor
no Teatro Grande Hotel
Senac, com
apresentações dos stand-
up “Que História é
Essa?”, com Felipe
Andreoli (22/04) e
“Então... Deu no Deu?,
com Nany People (23).

Os ingressos custam R$
40,00 (meia) e R$ 80,00
(inteira), à venda nas lojas
do Sabor Chocolate.
Informações e reservas
pelo telefone (12) 9182-
2490Antes dos
espetáculos, conheça
algumas atrações
turísticas como Palácio
Boa Vista, Museu Felícia
Leirner, Casa da
Xilogravura, Estrada de
Ferro Campos do Jordão,
Horto Florestal, além de
fazer arborismo, passeio
a bordo de uma bicicleta
ou de um quadriciclo,
entre outras atrações que
valem a pena desbravar na
estância.Os visitantes e
apreciadores da boa
gastronomia, aqui
encontram recantos que
trazem desde a típica
culinária caseira até
iguarias japonesas,
i t a l i a n a s
, francas-suíças, sem
esquecer das carnes
exóticas e churrasco de
chão. Além de preparar
cardápios especiais para a
comemoração para a data,
vale saborear as
 fondues de carne, queijos
e até de chocolates que
são harmonizadas com
selecionadas cartas de
vinhos, que tornam o
momento ainda mais
indescritível. Mas é nessa
época que o destaque fica
por conta dos pinhão que

ganha uma Temporada
Gastronômica com 26
inéditos e saborosos
pratos.E falar de
gastronomia em Campos
do Jordão é impossível
não lembrar dos
chocolates, que nessa
data, torna-se presente
certo para a pessoa
amada, família e amigos.
Para isso, a cidade conta
com lojas de fábrica que
oferecem receitas
inéditas de combinações
desse sabor dos deuses
com frutas, sementes, nas
mais variadas formas
como tabletes, ramas,
trufas e bombons.E para
começar ou fechar o dia,
nada melhor que
a c o n c h e g a n t e s
acomodações com clima
bem montanhês e Campos
do Jordão possui hotéis e
pousadas que atendem a
todos os gostos, com
preços atraentes para
quem deseja subir a serra,
já neste feriado e conferir
todas as belezas e
encantos da cidade.Mas
antes de subir os quase
1.700 metros de altitude,
vale dar uma olhada na
previsão do tempo
e para que não se
surpreenda na hora de
arrumar as malas, confira
as dicas de quais roupas
são essenciais para
aproveitar o melhor da
estação.

O melhor do feriado está em Campos
do Jordão


