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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.
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Na próxima segunda-feira,
dia 27 de junho, a prefeitura
de Taubaté vai fazer a
entrega oficial do Casarão
dos Indiani, onde fica o
Museu da Imigração Italiana,
para o Circolo Italiano di
Taubaté. Através de decreto,
o imóvel de grande valor para
a história da imigração italiana
será administrado pelo
Circolo pelos próximos 30
anos.A entrega simbólica das
chaves do Casarão
acontecerá às 19h30 (rua
Líbero Indiani, 550 –
Quiririm) e vai contar com a
presença de autoridades,
 entre elas o Cônsul da Itália
em São Paulo, Mauro
Marsili, e representantes da
comunidade italiana. Quiririm
é uma tradicional colônia

agrícola italiana e o Casarão
dos Indiani foi erguido entre
1897 e 1903, mas em 1958,
com a morte dos patriarcas,
a família se dispersou e o
imóvel ficou abandonado por
quase 30 anos. Em 1985 foi
declarado de utilidade
pública e começou um longo
trabalho para a recuperação
e valorização do patrimônio.
Umas das principais
características do casarão é
o revestimento de pinturas de
Basílio Indiani, capaz de
revelar com perfeição a
nostalgia, os sonhos e as
esperanças do povo italiano
que vivia no Brasil naquela
época.Já com o trabalho
iniciado pela prefeitura e e
comunidade do quiririm e
agora nas mãos do Circolo

Italiano di Taubaté, o novo
espaço vai ser usado para dar
continuidade a preservação
da a cultura, da arte, da
música, da culinária e os
costumes dos italianos, assim
como homenagear a
memória dos imigrantes e
fornecer assistência aos
descendentes que ainda
vivem na região. Para isso, a
proposta é produzir
documentários, organizar
uma programação cultural
regular, abrir uma
 agência consular, uma escola
de idioma italiano,
 uma futura agencia do
p a t r o n a t o
 enasco (despachante
especializado) e entre outros.
Mais informações http://
circoloitalianotaubate.com.br/

Quiririm: Casarão dos
Indiani vai ser entregue pela

prefeitura à comunidade
italiana no dia 27

Com patrocínio da CCR
NovaDutra, Caçapava
recebe sala de cinema
itinerante. Serão exibidos
quatro filmes em sessões nos
dias 20,
 21 e 22 de junhoDurante 3
dias, os moradores de
Caçapava poderão assistir
gratuitamente a quatro
sessões diárias de cinema
com filmes nacionais
selecionados para a família
inteira. A sala de cinema
itinerante Cine Tela Brasil,
patrocinada pela CCR
NovaDutra, chega à cidade
na segunda-feira, dia 20.
Serão exibidos até a quarta-
feira, dia 22, os filmes O
Grilo Feliz e os Insetos
Gigantes, Antes que o
Mundo Acabe,
Desenrola e Eu e Meu
Guarda-Chuva. As sessões
acontecem às 8h30, 10h,
13h30 e 15h.Idealizado
pelos cineastas Laís
Bodanzky e Luiz Bolognesi
(realizadores dos filmes
Bicho de Sete Cabeças,
Chega de Saudade e As
Melhores Coisas do Mundo),
o Cine Tela Brasil conta com

duas salas itinerantes que
levam cinema brasileiro
gratuito para comunidades em
todo o país. As duas salas
móveis oferecem ao público
o conforto e a experiência
completa de estar em um
cinema com padrão de
shoppings centers. A estrutura
móvel conta com 225
cadeiras acolchoadas, ar-
condicionado, projeção
cinemascope 35mm, som
stereo surround e tela de
21m².Desde seu primeiro ano
de estrada, em 2004, o
projeto já percorreu 352
cidades, onde foram
realizadas mais de 4.092
sessões, com um público total
de 820 mil espectadores,
sendo que muitos deles
estiveram em uma sala de
cinema pela primeira vez.
Com a taxa de ocupação da
sala em 88% - a maior do
país -, 73 filmes nacionais já
foram exibidos. “Em 2011
pretendemos percorrer
aproximadamente 50
municípios em diferentes
estados brasileiros – a
maioria deles nunca teve uma
sala de cinema. A nossa

expectativa é cativar
aproximadamente 145 mil
novos espectadores este ano
com uma programação
diversa de filmes nacionais”,
comprometem-se Laís
Bodanzky e Luiz Bolognesi.
Além das sessões itinerantes,
o Cine Tela Brasil propõe que
o público passe de
espectador a produtor. O
projeto ainda realiza Oficinas
de Audiovisual nas
comunidades e disponibiliza
o Portal Tela Brasil
(www.telabrasil.com.br),
onde convida o internauta a
participar de Oficinas
Virtuais, nas quais é possível
percorrer todo o processo de
produção de um filme até
chegar à sala de cinema.
Oficinas de roteiro,
produção, direção,
fotografia, trilha sonora,
montagem, pós-produção e
até de exibição fazem parte
do conteúdo disponível
gratuitamente ao visitante do
portal. A cada oficina,
recomendação de
bibliografia, de filmografia e
ainda exercícios virtuais
completam o aprendizado.

Cine Tela Brasil chega a
Caçapava com exibições

gratuitas de filmes
nacionais

Um grupo de artistas holandeses
visitará o Museu Monteiro
Lobato, localizado no Sítio do
Picapau Amarelo, em Taubaté, na
próxima quinta-feira, 23 de junho
(feriado de Corpus Christi). A
visita, organizada pela Secretaria
de Turismo e Cultura (SETUC)
da Prefeitura de Taubaté, foi
programada para que os artistas
visitantes conheçam a cultura
local por meio de uma interação
com os artistas taubateanos.Para
a visita, foi elaborada uma
programação que se iniciará às
11 horas, com uma apresentação
com a Turma do Sítio do Picapau
Amarelo. Na sequência, às 14
horas, haverá apresentação de
Moçambique, com a companhia
do Parque Bandeirantes, com
Mestre Paizinho.A programação
conta ainda com a apresentação
do Conjunto de Violas e Violões
Itaboaté (às 16 horas) e com uma
oficina de argila com figureiros
de Taubaté (das 14h às 16h),
coordenada pelo Instituto
Goeldi.Para o prefeito Roberto

Peixoto, a visita dos artistas
holandeses é mais uma forma de
divulgação da cultura
taubateana, principalmente pelo
fato de, em março deste ano, a
cidade ter sido oficializada, pela
presidenta Dilma Roussef, como
a Capital Nacional da Literatura
Infantil.O Sítio Vai à EscolaPara
o segundo semestre deste ano,
a partir de 15 de agosto, o projeto
“O Sítio vai à Escola” retoma
suas atividades, já tendo seis
creches municipais agendadas.O
projeto tem por objetivo
desenvolver hábitos de leitura
para a formação de futuros
leitores, estimular o gosto pela
leitura desde a educação infantil,
promover momentos de
contação de histórias, propiciar
momentos de manuseio de livros
e estimular as crianças a lerem e
construírem histórias.A
instituição de ensino interessada
em receber o projeto pode
agendar uma data pelo telefone
(12) 3635-3234, das 14h às 17h,
com Cristiane Campos.Leitura

Dramática Outro projeto
desenvolvido pelo Sítio do
Picapau Amarelo é o Templo das
Musas - Teatro e Literatura. O
Museu Monteiro Lobato
desenvolve o projeto desde 2010,
promovendo a leitura e
interpretação de textos das
obras adultas de Monteiro
Lobato, de forma dinâmica e
interessante.O Templo das
Musas estará no FLIT (Feira de
Literatura Infantil de Taubaté),
com leitura das obras “O
Presidente Negro” e “Cidades
Mortas”. A FLIT será realizada
entre os dias 30 de junho e 4 de
julho, na Avenida da Alegria do
Povo Taubateano. Apostila
NovaO Museu Monteiro Lobato
está com uma nova dinâmica em
sua monitoria, contando com
uma nova apostila sobre
“Museu, Vida e Obra”. O material
envolve o visitante com
informações sobre a criação do
museu e seu entorno, além da
vida e obra do patrono Monteiro
Lobato.

Sítio do Picapau Amarelo
recebe a visita de artistas

holandeses no feriado


