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Os contribuintes que
possuem dívidas com a
Prefeitura de Taubaté
têm até o próximo dia 22
de dezembro para
realizarem um acordo e
serem beneficiados com
a isenção de multas e
juros.O benefício é
proporcionado pela Lei
Complementar 261, de
18 de outubro deste ano,
de iniciativa do prefeito
Roberto Peixoto, que
criou o Programa de
Recuperação de
Créditos Municipais de
Natureza Tributária e
Não-tributária.A medida
é válida para as dívidas
vencidas até 31 de
dezembro de 2010 e
abrange tributos como

ISS (imposto Sobre
Serviços de Qualquer
Natureza) e IPTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano). Para
ter direito ao benefício,
o contribuinte tem de
estar em dia com os
tributos de 2011.A
anistia de multas e juros
será escalonada de
acordo com o prazo de
pagamento – 100% para
quem pagar em parcela
única, 90% para
pagamento em até 12
m e s e s ,
 85% para pagamento
em até 24 meses e 80%
para pagamento em até
36 meses.Segundo
Peixoto, a medida
“atende os reclamos da

população, por diversas
vezes manifestados ao
Executivo, inclusive
pelos senhores
vereadores” e evita a
necessidade de se
recorrer a meios
judiciais.O contribuinte
que desejar participar do
programa deve procurar
o serviço de
Arrecadação da
Prefeitura (Avenida
T i r a d e n t e s ,
520, Bom Conselho)
para realizar o
levantamento de suas
dívidas e definir a forma
de pagamento. Em
s e g u i d a ,
o pedido deve ser
encaminhado ao setor de
Protocolo.

Lei da anistia já está em
vigor em Taubaté

O IX Salão Nacional de
Belas Artes de Ubatuba
premiou recentemente dois
artistas plásticos de Ilhabela.
No último dia 21 o escultor
Carlos Pacheco e a pintora
Marisilda Gasbarro
receberam Medalha de Ouro
na mostra promovida pela
Fundação de Arte e Cultura
de Ubatuba – Fundart.
Carlos Pacheco, que é
conhecido por suas
instalações e esculturas

inusitadas e ganhou o prêmio
por sua obra “Máquina não
poluente”.  Seu trabalho
recicla e transforma em arte
galhos, tábuas e troncos
trabalhados por longas
viagens através do mar, até
objetos de plástico, cordas,
materiais que o oceano
deposita na praias. A artista
plástica Marisilda Gasbarro
foi premiada com o quadro
“Congada de Ilhabela”, que
retrata as manifestações

populares de Ilhabela,

 com destaque para a
comunidade de caiçarasIX
Salão Nacional de Belas
Artes de Ubatuba tem
expostas 150 obras de 65
artistas diferentes.
O evento artístico-cultural
prossegue até o dia 6 de
dezembro no Salão de
Exposições da Fundart, na
Praça Anchieta n° 38,
no centro de Ubatuba. 

Salão de Belas Artes em
Ubatuba premia artistas

plásticos de Ilhabela

Caçapava recebe de 29 de
outubro a 1º de novembro
programação especial em
homenagem ao Dia do
Saci, comemorado no
Estado de São Paulo no
dia 31 de outubro. O
evento é organizado pela
empresa Caçapava
Turismo e por grupos
ambientais e culturais de
Caçapava, com o apoio da
Prefeitura. O projeto
Encontro Eco-Cultural
dos Amigos do Saci, que
está na sexta edição,
reúne atividades culturais,
ecológicas, esportivas e
solidárias, em vários
espaços de Caçapava. A
entrada é franca.No
sábado, dia 29, a
programação começa às
7h, com caminhada rumo
à Casa de Monteiro

Lobato (Rodovia do
Livro).A partir das 20h,
será realizada série de
atividades culturais no
Sítio Iriguaçu (Início da
Rodovia do Livro).
Contação de causos,
apresentação de teatro e
violeiros são algumas das
atrações programadas,
além de participação de
grupos de escoteiros de
Caçapava.A programação
no local continua no
domingo, dia 30. Haverá
oficinas, brincadeiras,
jogos, passeios
ecológicos de bicicleta e
trilha.A partir do meio-dia,
será realizado almoço
solidário, com
apresentação musical e
outras atividades.Uma das
atrações da tarde é a
apresentação de teatro

com a Turma do Sítio do
Pica Pau Amarelo, às 15h.
No dia 31 de outubro
serão realizados jogos,
brincadeiras e
apresentação de teatro na
Praça do Bairro do Sapé
II, a partir das 18h.No dia
1º de novembro, véspera
do feriado, a partir das
2 1 h ,
haverá programação
musical especial no
Anexo do Feijão (Rua
Marquês do Herval).6º
Encontro Eco-Cultural
dos Amigos do Saci – de
29 de outubro a 1º de
n o v e m b r o ,
 em vários espaços de
Caçapava. Mais
informações sobre a
programação podem ser
obtidas pelo telefone
(12) 7812-8267.

Caçapava: Dia do Saci é
comemorado com

programação especial

Na próxima sexta-feira,
dia 28, o Senac Taubaté
realiza o curso
Casamento perfeito:
Risoto e vinho. Os
participantes degustarão
duas receitas de risotos
harmonizadas com
vinhos, acompanhando
todos os passos de
preparação das receitas,
aprendendo a delicadeza
do sabor dos risotos e a

harmonização entre o
prato e os vinhos.A
proposta da atividade é a
integração dos
participantes, reunidos
pelo interesse comum
pela boa gastronomia, em
um contexto prazeroso
de aprendizado e troca
das sensações
despertadas pela
experiência gustativa.Os
interessados em obter

mais informações sobre
o curso podem entrar em
contato com o Senac
Taubaté pelo telefone
(12) 2125-6099.Serviço:
Casamento perfeito:
Risoto e vinho Data: 28/
10, sexta-feira Horário:
19 às 21 horasSenac
Taubaté: Rua Nelson
Freire Campello, 202 –
Jardim Eulália. Telefone
(12) 2125-6099.

Curso ensina a
harmonização entre
risotos e vinhos no

Senac Taubaté
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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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O Sesc Taubaté realiza
neste sábado, dia 29, às
15h, a contação de
história infantil,
Brasileirices, com Kely
de Castro e Vinícius
Camargo, que narram
duas histórias
tradicionais brasileiras
muito divertidas: O

Espelho Mágico e A
Moura Morta.Bonecos de
diferentes técnicas e
soluções cênicas criativas
conduzem o público de
forma lúdica e interativa.
A trilha foi composta
especialmente para a
apresentação.Logo após,
às 15h30, as crianças

participam de uma
Oficina Artística de
mesmo nome, que ensina
o público a confeccionar
boneco de papel
articulado.O evento faz
parte do projeto Histórias
Narradas. Dia 29. Grátis.
Espaço para Brincar /
SESC Taubaté.

Sesc Taubaté
apresenta o conto

Brasileirices

Os Postos Poupatempo
que atendem na Capital,
Grande São Paulo e Interior,
bem como o Disque
Poupatempo, funcionarão
normalmente na sexta-feira,
28 de outubro, data em que
se comemora o Dia do
Funcionário Público.O
Governo do Estado

publicou o Decreto 57.454,
de 20 de outubro de 2011,
declarando a data como
ponto facultativo, e em
função de serem
considerados de interesse
público, todos os Postos
Poupatempo e o serviço de
teleatendimento atenderão
normalmente, em seus

horários habituais.Os
endereços dos postos e
todos os horários de
funcionamento podem ser
consultados no site do
P o u p a t e m p o
(www.poupatempo.sp.gov.br)
ou através do Disque
Poupatempo 0800 772 36
33 – ligação gratuita.

Postos Poupatempo
funcionam normalmente

no dia 28
de outubro

No feriado de 12 a 15 de
novembro, Campos do
Jordão recebe o Festival
“Jazz Sem Fronteiras” que
acontecerá no Auditório
Cláudio Santoro e na
Igreja Santa Terezinha
(matriz).O Festival
promovido pela Fundação
Lia Maria Aguiar, com
produção da Art Invest,
trará para serra nos quatro
dias nomes como  Yamadu
Costa. Tradiconal Jazz
Band, Ricardo Herz Trio,
Jeremy Davenport e La
Camorra.Abrindo a
agenda de atrações, no
sábado (12/10) o
trompetista Jeremy
Davenport sobe ao palco
do Auditório Cláudio
Santoro, para apresentar o
seu repertório que o
consagra há mais de uma
década em Nova Orleans
(EUA) pela música e letra
num estilo moderno, mas
trazendo o clima de
quando o jazz vivia seus
momentos áureos.
Davenport já acompanhou
nomes com Sting, Paul
McCartney, Harry
Connick Jr, Diana Krall e
recentemente lançou o
álbum intitulado “We’ll
Dance ‘Til Dawn”.Jeremy
Davenport se apresenta às
20h, os ingressos
custam R$ 12,00 ou
ingresso solidário que
podem ser trocado por 4
kg de alimentos e um
brinquedo novo com selo
Inmetro.No domingo, o
Jazz Sem Fronteira terá
duas atrações, a primeira
será o trio brasileiro
Ricardo Herz Trio, que se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha, a partir das
13h. O trio formado pof
Ricardo Herz(violino),
Pedro Ito (bateria) e
Michi Ruzitschka (violão)
que trazem um repertório
bem eclático que une jazz,
choro, MPB, forró e
outros ritmos bem
brasileiros. O violinista,
que empresta o seu nome
à formação, morou nove
anos no exterior, sendo
um em Boston e os
demais em Paris, se
apresentando por palcos
da Europa na França,
Dinamarca, Itália e
Holanda. Além de ter
dividido palco com nomes
como a a Orquestra Jazz
S i n f ô n i c a ,
Dominguinhos, Didier
Lockwood, Carlos Malta,
Yamandú Costa, Zimbo
Trio, SpokFrevo
Orquestra, Orquestra Tom
Jobim, entre outros.E
está as vésperas do
lançamento do seu quarto
trabalho “Aqui é o meu
lugar”.Ricardo Herz Trio

tem entrada franca ou as
doações de alimentos não
perecíveis ou brinquedos
novos com selo do
Inmetro são
facultativas.Mais a noite,
o Auditório Cláudio
Santoro recebe em seu
palco o quinteto
argentino La Camorra,
para trazer a Campos do
Jordão o seu repertório
que contempla
composições clássicas e
contemporâneas do
tango, prestigiando
nomes como Astor
Piazzolla e também
composições próprias,
além de everedar por
estilos como a música
clássica e jazz. O quinteto
formado em 1993, pelos
instrumentistas por
Luciano Jungman
(bandoneon), Sebastián
Prusak (violino), Hugo
César Asrin
(contrabaixo), Nicolás
Guerschberg (piano) e
Jorge Omar Kohan
(violão) já levaram sua
música a países como a
Bélgica, Holanda,
Espanha, Brasil, Argentina
e outros países das
Américas do Sul e
Central.La Camorra se
apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Na véspera do
feriado (14/10), quem
sobe ao palco do
Auditório Cláudio
Santoro é o violonista
brasileiro, Yamandu
Costa.Filho da cantora
Clari Marson e do
trompetista e
violoncelista Algacir
Costa, o garoto de Passo
Fundo (RS) começou a
desenvolver livremente o 
seu estilo e técnica de
violão de 7 cordas, dando
novos ares aos clássicos
e dando asas às suas
produções. O violonista já
se apresentou em
diversos palcos pelo
Brasil e exterior,
participando de festivais,
ganhando prêmios e
indicações ao
Grammy Latino 2010,
pelo álbum “Luz da
Aurora”, com
Hamilton Hollanda. Em
2011, lança no Brasil o
álbum “Mafuá”, um cd
gravado na Alemanha em
2007 e que ganhou o
mercado europeu, mas
que só agora os
brasileiros poderão
conferir esse que é o
primeiro na carreira de
Yamandú, que traz a sua

versatilidade em canções
folclóricas, folk e
nacional.Yamandu Costa
se apresenta às 20h, os
ingressos custam R$
12,00 ou ingresso
solidário que podem ser
trocado por 4 kg de
alimentos e um brinquedo
novo com selo
Inmetro.Encerrando a
programação, na terça
feira, às 15h, quem se
apresenta na Igreja Santa
Terezinha é a Traditional
Jazz Band, que neste ano
completa 45 anos de
formação. Os brasileiros
que nessa trajetória já
somam 21 cds e
apresentações em
festivais como de Nova
Orleans, Boston e
Washigton, trazem em
seu repertório obras de
grandes mestres do jazz
como  Duke Elligton, Fats
Wallers, Count Basie,
entre outros, e
composições próprias.
Pela turnê tem levado o
estilo musical verde
amarelo, como na versão
de “In the Mood” de Glen
Muller, que ganha uma
versão temperada de
samba.Tradicional Jazz
Band tem entrada franca
ou as doações de
alimentos não perecíveis
ou brinquedos novos com
selo do Inmetro são
f a c u l t a t i v a s . C o m
realização da Fundação
Lia Maria Aguiar, o
Festival Jazz Sem
Fronteiras, visa propiciar
à população de Campos
do Jordão e seus
visitantes a
democratização ao
acesso a grandes eventos
na área da cultura. Ao
mesmo tempo em que
permite aos jovens
atendidos pelos projetos
sociais a possibilidade de
adquirir mais experiência
e envolvimento com a
realidade do mundo da
música profissional.Os
ingressos podem ser
adquiridos a partir de
novembro na Fundação
Lia Maria Aguiar (Rua
Victor Godinho, 455 -
Vila Capivari) ou no dia
das apresentações os
ingressos remanescentes
estarão à venda na
bilheteria do
Auditório Cláudio
Santoro. Os
donativos serão
destinados à campanha
“Natal dos Sonhos”,
realizada pela Fundação, e
que vão atender a
comunidade desassistida
da região do Vale do
Paraíba. Mais
informações, pelo
telefone (12) 3663-4293.

Feriado de
15 de novembro terá

Jazz Sem Fronteira em
Campos do Jordão
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