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Para comemorar o dia 7
de Setembro em Caraguá,
o tradicional desfile
cívico do Dia da
Independência contará
com a participação das
escolas municipais e
estaduais. O hasteamento
das bandeiras será na
Praça Diógenes Ribeiro
de Lima, às 8h, e o desfile
na Avenida da Praia, a
partir das 9h.O tema
comemorado pela cidade
este ano será “Dos filhos
deste solo és mãe
gentil,Pátria amada
Brasil”, no qual cada
escola representará um
Estado brasileiro. Além

disso, também haverá
apresentação das
fanfarras escolares.Cerca
de três mil pessoas, entre
educadores, alunos,
Polícia Militar, Polícia
Ambiental, Bombeiros e
comunidade, participarão
d o e v e n t o . E s t ã o
confirmadas as seguintes
e n t i d a d e s : B a n d a
Municipal; Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc);
Defesa Civil; Associação
de Combate ao Câncer de
Caraguá (ACCC); grupo
dos escoteiros;
Apae; GAC; Associação
dos Aposentados e

Pensionistas de
Caraguatatuba (AAPC);
Lar São Francisco de
Assis; Centro de
Integração de Ações
Sócio-Educativas (Ciase);
Programa Escola da
F a m í l i a ; R o t a r y
Caraguatatuba Poiares;
Fundo Social de
S o l i d a r i e d a d e ;
Conselho Regional de
Corretores de Imóveis
( C r e c i ) ;
 Abutres Moto Clube;
Praiamar Transportes e
C a v a l e i r o s .
O Desfile de 7 de
setembro é realizado pelo
Governo Municipal.

Caragua: Preparativos para
o Desfile de 7 de Setembro

já começaram

O Sol da Meia Noite, Billy
Elliot, O Último Dançarino de
Mao e Retrato da Vida fazem
a programação de
setembroNos fins de semana
de 14 a 16 e 21 a 23/09, o
Cineclube Araucária exibe no
Espaço Cultural Dr. Além,
mais seis filmes que trazem
como a temática a dança. A
programação começa no dia
14, sexta-feira, com o filme
“O Sol da Meia Noite”
(Estados Unidos - 1985) que
traz no como protagonista
Mikhael Baryshnikov, para
contar a estória do bailarino
Nikolay Rodchenko, um
bailarino soviético desertado
nos Estados Unidos, por
traição ao Governo da União
Soviética. Porém em viagem
ao Japão, seu avião sofre
uma pane e acaba pousando
em solo soviético, aonde
acaba sendo preso. Porém
acaba sendo vigiado por
soldados da KGB e tem
como companheiro um
bailarino amador americano,
que foi soldado na Guerra do
Vietnã e acabou se
envolvendo com uma russa e
mudando para o país.No
começo a relação entre os
dois começam conturbada,
mas logo Rodchenko percebe
o trunfo que essa amizade
terá e se beneficiará para fugir
para os Estados Unidos.
Ainda no elenco Gregory
Hines, Isabella Rossellini,
Gerardine Page, com direção
de Taylor Hackford. O filme,
vencedor Oscar 1985 de
melhor canção, será exibido
às 19h 30, com duração de
136 minutos e classificação

12 anos.O sábado (15/09),
às 19h 30, será a vez de Billy
Elliot (Reino Unido - 1999),
que conta a história do
menino de 11 anos, Billy
Elliot, filho de um mineiro
viúvo nos anos do governo
Thatcher. Moradores de uma
pequena cidade inglesa, o
menino vai ao encontro desse
novo universo da dança ao
tropeçar em uma sapatilha,
contrapondo as vontades de
seu pai e irmão mais velho
que buscam que o menino
seja um lutador de boxe.
Porém, às escondidas o
menino faz seus ensaios,
enquanto sua professora tenta
uma audição para o jovem
talento no Royal Ballet, em
Londres. O filme, com
duração de 111 minutos, tem
direção de Stephen Daldry,
com Jamie Bell, Julie Waters,
Jen Heywiid, Jamie Draven,
Gary Lewis e Stuart Wells,
com classificação 12
anos.No domingo, um dos
clássicos dos Estúdios Disney
encantam toda a família, às
15h, “Branca de Neve e os
Sete Anões”. O filme é uma
adaptação dos contos dos
Irmãos Grimm, que conta a
história de uma rainha
extremamente bonita, que
consulta todos os dias seu
espelho mágico que reafirma
quão bela a rainha, até que
um dia diz que a enteada era
mais bonita. Nervosa, a
Rainha chama um caçador e
o ordena que manda matar a
jovem moça, porém o
mesmo com dó e encantado
por sua beleza a deixa fugir
pelo meio da floresta.

Enquanto o caçador entrega
o coração de um cervo,
Branca de Neve acaba se
refugiando em uma cabana
toda bagunçada e
empoeirada. Mais tarde
acaba descobrindo que os
donos daquela pequena casa
eram 7 anões: Mestre,
Atchim, Dengoso, Zangado,
Dunga, Feliz e Soneca. Ela
acaba morando com o
jovem, até que a Rainha
descobre que Branca de
Neve não morreu e que está
refugiada na floresta, mas
para acabar com sua
tormenta, transformada em
uma velha vendedora de
maçãs, a Rainha oferece uma
maçã envenenada que leva a
jovem princesa ao sono
profundo. Porém com
tamanha beleza, os sete
homenzinhos a colocam num
tumulo de vidro, até ser
encontrada por um príncipe,
por quem é beijada e o feitiço
desfeito. O filme com direção
de William Cottrell e David
Hand, foi o primeiro longa-
metragem de animação do
Estúdio Disney e o primeiro
nos Estados Unidos, com
durção de 83 min e
classificação etária LIVRE.
O Cineclube Araucária
acontece no Espaço Cultural
Dr. Além (Av. Dr.
Januário Miráglia, 1582 -
Abernéssia), com entrada
f r a n c a .
Os ingressos estarão
disponíveis no dia de cada
sessão, a partir das 14h, na
bilheteria do local.
Informações pelo telefone
(12) 3664-3524.

Campos do Jordão:
Dança é tema de filmes

no Cineclube

Um dos espetáculos com
maior público do teatro
brasileiro estará em Ubatuba
no próximo dia 7 de
setembro. A peça “Trair e
coçar é só começar”, de
Marcos Caruso, acontecerá
no Centro do Professorado
de Ubatuba às 20h, iniciando
assim a utilização do espaço
para peças teatrais.Com 26
anos ininterruptos em cartaz,
a peça já teve mais de seis
milhões de espectadores em
quase nove mil apresentações
por todo o Brasil. Tendo
como personagem principal a
empregada Olímpia, a peça
está em cartaz em São Paulo,
desde agosto de 1989, de
onde sai somente para fazer
turnês pelo país.
 No elenco atual, a famosa
personagem, criada por
Marcos Caruso, é
interpretada por Anastácia
Custódio. Completam o
elenco de nove atores: Carlos
M a r i a n o ,

Jonathas Joba, Samantha
C a r a c a n t e ,
Carla Pagani, Mario Pretini,
Carlos Martin, Siomara
Schröder e Ivan de Almeida.
A direção geral tem
assinatura de Attílio Riccó e
o atual diretor é José
Scavazini. A peçaToda a
trama se fundamenta em
supostas infidelidades. Ao
ver a patroa Inês assediada
pelo síndico do prédio onde
mora, a atrapalhada
empregada Olímpia supõe
que ela esteja traindo o
marido Eduardo, apesar de
eles estarem preparando a
festa de 16 anos de casados.
Depois, ela ouve uma piada
de Eduardo sobre ?as
namoradas? dele e conclui
que o patrão também trai.
Na cabeça de Olímpia,
Lígia, a melhor amiga de
Inês, também está sob
suspeita, assim como o
marido dela, Cristiano.
As conclusões apressadas

da empregada começam a
gerar uma série de
quiproquós a ponto de, em
dado momento, todos os
personagens se envolverem
numa confusão
aparentemente sem saída.
Convicta do princípio de que
informação vale ouro,
 a esperta Olímpia começa a
subornar seus patrões e os
amigos deles. E a sucessão
interminável de mal-
entendidos se completa com
a chegada de um vendedor
de joias e de um padre.
IngressosOs ingressos
estão a venda a partir desta
quarta-feira (29)  os
seguintes pontos:
Rensz Calçados,
DMA Beauty Saloon e
bilheteria do teatro. 
O valor do ingresso é R$50
a inteira e R$25 a meia-
entrada, válida para
estudantes, professores,
aposentados, maiores de 60
anos e funcionários públicos.

Peça “Trair e Coçar é
só começar” é atração

em Ubatuba
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O Sol da Meia Noite, Billy
Elliot, O Último Dançarino de
Mao e Retrato da Vida fazem
a programação de
setembroNos fins de semana
de 14 a 16 e 21 a 23/09, o
Cineclube Araucária exibe no
Espaço Cultural Dr. Além,
mais seis filmes que trazem
como a temática a dança. A
programação começa no dia
14, sexta-feira, com o filme “O
Sol da Meia Noite” (Estados
Unidos - 1985) que traz no
como protagonista Mikhael
Baryshnikov, para contar a
estória do bailarino Nikolay
Rodchenko, um bailarino
soviético desertado nos
Estados Unidos, por traição
ao Governo da União
Soviética. Porém em viagem
ao Japão, seu avião sofre uma
pane e acaba pousando em
solo soviético, aonde acaba
sendo preso. Porém acaba
sendo vigiado por soldados da
KGB e tem como
companheiro um bailarino
amador americano, que foi
soldado na Guerra do Vietnã
e acabou se envolvendo com
uma russa e mudando para o
país.No começo a relação
entre os dois começam
conturbada, mas logo
Rodchenko percebe o trunfo
que essa amizade terá e se
beneficiará para fugir para os
Estados Unidos. Ainda no
elenco Gregory Hines,
Isabella Rossellini, Gerardine
Page, com direção de Taylor
H a c k f o r d .
O filme, vencedor Oscar 1985
de melhor canção, será
exibido às 19h 30, com

duração de 136 minutos e
classificação 12 anos.O
sábado (15/09), às 19h 30,
será a vez de Billy Elliot
(Reino Unido - 1999), que
conta a história do menino de
11 anos, Billy Elliot, filho de
um mineiro viúvo nos anos do
governo Thatcher.
Moradores de uma pequena
cidade inglesa, o menino vai
ao encontro desse novo
universo da dança ao tropeçar
em uma sapatilha,
contrapondo as vontades de
seu pai e irmão mais velho que
buscam que o menino seja um
lutador de boxe.
Porém, às escondidas o
menino faz seus ensaios,
enquanto sua professora tenta
uma audição para o jovem
talento no Royal Ballet, em
Londres. O filme, com
duração de 111 minutos, tem
direção de Stephen Daldry,
com Jamie Bell, Julie Waters,
Jen Heywiid, Jamie Draven,
Gary Lewis e Stuart Wells,
com classificação 12 anos.No
domingo, um dos clássicos dos
Estúdios Disney encantam
toda a família, às 15h, “Branca
de Neve e os Sete Anões”. O
filme é uma adaptação dos
contos dos Irmãos Grimm,
que conta a história de uma
rainha extremamente bonita,
que consulta todos os dias seu
espelho mágico que reafirma
quão bela a rainha, até que um
dia diz que a enteada era mais
bonita. Nervosa, a Rainha
chama um caçador e o ordena
que manda matar a jovem
moça, porém o mesmo com
dó e encantado por sua beleza

a deixa fugir pelo meio da
floresta. Enquanto o caçador
entrega o coração de um
cervo, Branca de Neve acaba
se refugiando em uma cabana
toda bagunçada e
empoeirada. Mais tarde
acaba descobrindo que os
donos daquela pequena casa
eram 7 anões: Mestre, Atchim,
Dengoso, Zangado,
Dunga, Feliz e Soneca. Ela
acaba morando com o jovem,
até que a Rainha descobre
que Branca de Neve não
morreu e que está refugiada
na floresta, mas para acabar
com sua tormenta,
transformada em uma velha
vendedora de maçãs, a
Rainha oferece uma maçã
envenenada que leva a jovem
princesa ao sono profundo.
Porém com tamanha beleza,
os sete homenzinhos a
colocam num tumulo de vidro,
até ser encontrada por um
príncipe, por quem é beijada
e o feitiço desfeito. O filme
com direção de William
Cottrell e David Hand, foi o
primeiro longa-metragem de
animação do Estúdio Disney
e o primeiro nos Estados
Unidos, com duração de 83
min e classificação etária
LIVRE.O Cineclube
Araucária acontece no
Espaço Cultural Dr. Além
(Av. Dr. Januário Miráglia,
1582 - Abernéssia), com
entrada franca. Os ingressos
estarão disponíveis no dia de
cada sessão,
 a partir das 14h, na bilheteria
do local. Informações pelo
telefone (12) 3664-3524.

Campos do Jordão:
Dança é tema de filmes

no Cineclube

A cidade de Monteiro
Lobato realizou neste fim
de semana o 3ª Festival de
Literatura Infantil, evento
que incentiva a leitura e
promove encontro entre
escritores e
público. Neste ano,o
grande homenageado do
evento foi o filho ilustre

da cidade, o escritor José
Bento Monteiro Lobato,
 que completaria 130
anos em 2012. Além de
muitos livros,
 o festival teve
apresentações musicais e
a presença de personagens
de Monteiro Lobato que
divertiram as crianças que

foram até o local.A grande
atração do evento neste
ano foi o escritor Ziraldo.
Ele foi recebido
calorosamente pelos
presentes que
participaram de um bate
papo em que o escritor
falou sobre sua paixão
pela literatura infantil.

Monteiro Lobato realiza Festival
de Literatura Infantil com a

presença de Ziraldo

Festival recebe como
convidado dessa segunda
edição o trompetista
Bruno SoaresA Campos
Filarmônica realiza nos
dias 07 e 08 de setembro
uma programação
especial para o feriado da
Independência, o
“Trompete na Montanha”
Nesta edição contará com
a presença com a
participação do
trompetista Bruno
Soares, que ministrará
masterclasses, além de
dois concertos um com a
pianista Antonio Luiz
Barker e outro com a
Orquestra Filarmônica
Jovem de Campos do
Jordão, sob regência de
Renata CristinaA AME
Campos recebe na sexta-
feira (07/09) a
masterclasse promovida
por Soares, dass 17h às
1 9 h ,
em seguida, o público
poderá conferir com

entrada franca um duo de
piano e trompete.O
sábado, a apresentação
acontece no Espaço
Cultural Dr. Além, às 20h
com a presença da
Orquestra Filarmônica
Jovem de Campos do
Jordão, sob regência de
Renata Cristina. Os
ingressos custam R$
10,00 e estará a venda no
local.Fundada em outubro
de 2010, a Orquestra
Filarmônica de Campos
do Jordão busca oferecer
aos musicistas existentes
de Campos do Jordão a
oportunidade de
aperfeiçoamento e a sua
preparação profissional,
ao mesmo tempo, dando
continuidade aos estudos
oferecidos em projetos
sociais na cidade aos
jovens músicos da cidade,
a fim de proporcionar o
desenvolvimento de sua
arte e sendo um acesso
para chegar aos eventos de

música clássica, inclusive
o que ocorre na cidade
que é considerado o
maior na América Latina,
o Festival Internacional
de Inverno.
O evento visa estimular a
formação de músicos da
região e criar um
ambiente para a troca de
experiências, contando
com a presença de
convidados através de
oficinas, masterclasses e
a p r e s e n t a ç õ e s ,
estreitando a sintonia dos
músicos com os cenários
nacional e internacional,
ao mesmo tempo reforçar
as ações culturais à
população jordanense e
visitantes.Trompete na
Montanha conta com
apoio da AME Campos,
Secretaria Municipal de
Cultura e Prefeitura de
Campos do Jordão.
Informações pelo
telefone (12) 3664-4761/
8142-2009.

Campos do Jordão:
Trompete na Montanha é

atração no feriado

Na cidade de Monteiro
Lobato, a Fibria, em parceria
com a Universidade de
Taubaté e Associação dos
Pequenos Produtores Rurais
de Monteiro Lobato e
Região, iniciou o projeto
“Diversificar para Competir”
que incentiva o
desenvolvimento sustentável
da Apicultura, na região.
Enquanto aconteciam as
reuniões, os pais se
preocupavam com seus filhos
mais novos, pois não tinham
com quem deixa-los.Ao
perceber este problema, um
dos voluntários pensou no
teatro, como forma de
socializar e entreter as
crianças durante as reuniões
de trabalho. Além disso, os
voluntários visualizaram um
meio de aproximar as
crianças à apicultura e ensiná-

las o trabalho de seus pais,
motivando-as a seguir seus
passos no futuro.Com a peça
“Aprendendo com as
Abelhas”, o voluntário
Joilson Petersen, biólogo do
projeto, que recentemente,
ganhou uma bolsa de Pós-
graduação da Fibria,
conscientiza as crianças em
relação à valorização do
trabalho apícola, à
socialização, à educação
ambiental e ao
desenvolvimento sustentável.
O teatro mostra o
funcionamento de uma
colmeia, por meio do
trabalho coletivo: abelhas
faxineira, babá, guardiã,
arquiteta, campeira e
rainha.A cada 15 dias, o
grupo que possui onze
integrantes (sendo dez
crianças e uma mãe, que ao

acompanhar a filha, acabou
envolvida), se encontram
para os ensaios no Centro
Comunitário da Pedra
Branca.A peça já foi
apresentada em Monteiro
L o b a t o ,
no projeto Trilhas do Mel, em
escolas, no Grupo de
A d o l e s c e n t e s
Multiplicadores – GAM, na
UNITAU e na Fibria, no
evento Diálogos
C o n s t r u t i v o s .
Joilson Petersen acredita que
cerca de 500 pessoas já
assistiram a peça. “Fico
orgulhoso em fazer parte
deste trabalho, pois o projeto
tem uma importância
imensurável às crianças,
 uma vez que é uma forma de
acesso à cultura que elas
possuem”, afirma o
voluntário.

Taubaté:
Projeto Apicultura,

apoiado pela Fibria, cria
grupo teatral formado

pelos filhos dos
apicultores

Taubaté: Prefeitura informa
como será atendimento no
feriado de 7 de Setembro

A Prefeitura de Taubaté
informa que não haverá
expediente nas
repartições públicas
municipais na próxima
sexta-feira, 7 de
setembro, Dia da
Proclamação da
Independência do
B r a s i l . E n t r e t a n t o ,

manterão seu horário
normal de funcionamento
as seguintes unidades:
Pronto Socorro
Municipal (adulto e
infantil); Pronto
Atendimento da
Gurilândia e do Cecap;
Serviço de
Verificação de Óbito;

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, criou a
Guarda Civil Municipal. A
medida foi oficializada por
meio do decreto 12.826, de
3 de setembro último e,
segundo o secretário de
Segurança Pública de
Taubaté, Tenente Orlando
Lima, regulamenta
dispositivo da Lei
Complementar 001/90.De
acordo com o secretário,
com a criação da Guarda
Civil a administração
municipal irá agora elaborar
projeto de convênio com a
Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São

Paulo. “Hoje nós contamos
com um efetivo de 300
guardas que passarão por
treinamento que deverá ser
ministrado pela Polícia
Militar”, informou Lima.Pelo
decreto assinado por
Peixoto, a Guarda Civil
Municipal terá quatro
atribuições básicas, entre os
quais o “policiamento
preventivo em geral dentro
dos limites da competência
municipal”.Essa vigilância
será direcionada para vias e
logradouros públicos,
próprios municipais e,
inclusive, para preservação
da fauna e da flora, visando

também o “bem-estar social”
e a “ordem pública”.O
decreto ainda prevê que a
Guarda Civil atuará em
colaboração com órgãos
estaduais e federais, no
atendimento da população
“em eventos danosos” e em
auxílio às operações da
Defesa Civil.”Estamos
consolidando um projeto
importante para a nossa
cidade”, afirmou Peixoto.
Segundo o prefeito, a criação
da Guarda Civil Municipal
“vai ser um importante
instrumento para melhorar a
segurança pública em
Taubaté”.

Peixoto cria a Guarda
Civil Municipal

Guarda Municipal;
Serviço de Cemitério;
Serviço Funerário
Municipal; Serviço de
Limpeza Urbana;
Mercado Municipal;
Centro de Controle de
M i g r a ç ã o ;
Abrigo Temporário
(Casa Transitória).

Uma das principais vias de
acesso ao município será
iluminada por energia solar
No fim de agosto iniciou-se
a primeira etapa das obras de
iluminação da Avenida Luiz
Gonzaga das Neves. A
Avenida que já foi duplicada
entre o bairro Jardim Santana
até o Condomínio Campos
do Conde agora recebe um
moderno sistema de
iluminação à energia solar. A
instalação dos postes de luz,
dividida em duas etapas, está
no orçamento das obras de
duplicação da Avenida, que
ultrapassa o valor de 700 mil
reais no convênio firmado
entre a Prefeitura e o
Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das
Estâncias (DADE) do Estado
de São Paulo.O sistema de
iluminação da Luiz Gonzaga
é inovador no Estado. A

tecnologia usada é
ecologicamente correta e
totalmente desvinculada de
companhias de energia, o
que, por sua vez, beneficia a
economia e o meio ambiente
da cidade. Na primeira etapa,
chamada de preliminares, são
implantadas as bases para
fixação dos postes, braços de
luz e baterias solares. Até o
momento, 22 postes – de um
total de 42 – já foram fixados
e estão prontos para receber
os braços de luz, as
luminárias e as placas solares.
De acordo com a Secretaria
de Obras Públicas e Serviços
Urbanos, as obras
acontecem dentro do
cronograma planejado, com
previsão de término dentro de
60 dias.Com a duplicação da
estrada, foram construídas
rotatórias, guias, sarjetas, um
canteiro central, calçadas,

ciclovias e todo o trecho foi
recapeado e asfaltado. A
avenida é uma das principais
vias de acesso a Tremembé,
comportando um intenso
fluxo de veículos diariamente.
Foi pensando no recente
desenvolvimento do
comércio ao longo da sua
extensão, sendo registrado o
aumento de pontos
comerciais como padarias,
bares, escolas, condomínios,
entre outros, que a
Administração Municipal
concretizou a duplicação da
Luiz Gonzaga. As obras no
local foram projetadas para
preparar a cidade para a
expansão gradual do
comércio e da economia.A
Administração Municipal
pretende realizar estudos pela
cidade para viabilizar a
iluminação à energia solar em
outros pontos do município.

Tremembé: Avenida Luiz
Gonzaga das Neves
recebe iluminação
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
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
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 Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
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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Dudinha e a Galinha
Pintadinha, Pedro Mariano,
Cocoricó e, Tributo a Tim
Maia são atrações desse
feriado Neste Feriado da
Independência oAuditório
Cláudio Santoro recebe uma
programação especial para
toda a família trazendo muita
música e diversão para quem
subir a serra para aproveitar
mais esse momento de
descanso. A programação
começa na sexta feira (07/09),
a partir das 15h com o
espetáculo infantil “Dudinha e
a Galinha Pintadinha”. Que
traz para o palco o menino
Dudinha e as 3 Galinhas
Azuleika, Dora e Efigênia,
além do Galo Carijó e do
Pintinho Amarelinho para
cantarem e encantarem as
crianças de todas as idades
com clássicos da música
infantil como “A Galinha
Pintadinha”, “Borboletinha”,
“A Baratinha”, “Pintinho
Amarelinho”, “Mariana”,
“Indiozinho”, O Sapo não lava
o pé”, entre outras
canções.Os bonecos levam
assinatura de um dos maiores
bonequeiros do país, o artista
plástico Eberson Taborda que
traz em seu currículo
personagens como Louro
José (Globo), Xaropinho
(SBT), Kinho (Escolinha do
Barulho - Record) e dos
musicais Avenida Q e Lazy
Town (tour da América do
Sul), que animaram o público
e interagem chamando os
pequenos e seus pais a
também se divertirem no
palco.O espetáculo realizado
pela Fama Entretenimentos
visa resgatar grandes
clássicos das músicas de roda,
para propiciar aos pais e filhos
um momento de lazer e
cultura e, criar o interesse dos
públicos ao teatro.Logo as 21h
30, o cantor Pedro Mariano
volta a Campos do Jordão
para apresentar o seu novo
trabalho 8, que traz entre as
canções “Miragem”, “Pra
cada coisa”, “Sei de Mim”,
“Simples”, “Sei lá eu”.
Lançado em 2011, o oitavo
trabalho de sua carreira solo,
marca a sua independência no
universo fonográfico, sendo
uma produção do próprio
cantor e compositor e com co
produção de por Otavio de
Moraes e Conrado Goys,
trazendo uma hegemonia
entre a interpretação e a letra,
com arranjos
marcantes.Pedro Mariano é
filho da cantora Elis Regina
com o músico César Carvalho
Mariano e, desde muito cedo
conviveu com o cenário

musical em casa, com seus
pais trabalhando os projetos
musicais e com presença de
grandes nomes da música
brasileira. Mas foi aos 12 anos
que a música foi marcante,
participando de festivais de
música, com a banda
Confraria, eleita a melhor
banda do Fico”, do “Festival
Cultura Inglesa” e do
“Festivalda”.Em 1994, partiu
para a carreira solo e, no ano
seguinte se apresentou no
TUCA – Teatro da PUC, em
um projeto com seu irmão
Marcello Boscoli, que trazia
um repertório que Elis
adorava cantar, que rendeu
um especial na CNT e que
abriu as portas para a
profissão.Com quase duas
décadas de carreira
profissional, Pedro Mariano
reúne uma discografia com o
cd Pedro Camargo Mariano,
Voz no Ouvido, Intuição, Voz
e Piano (Pedro e César
Camargo Mariano c/
participação de Marcelo),
além de um DVD e cd Pedro
Mariano ao Vivo, Pedro
Mariano, além de participação
no CD “João Marcello
Bôscoli & Cia” pela Sony,
onde interpretou quatro faixas,
além de Incondicional. Além
das indicações a dois Grammy
Latino, em 2001 com álbum
Voz no Ouvido como Melhor
Disco Pop Contemporâneo
Brasileiro e em 2004 com Voz
e Piano, como Melhor CD de
MPB.No sábado, o Auditório
Cláudio Santoro recebe em
seu palco, a partir das 15h, ó
espetáculo infantil  ”Cocoricó
- o Show”. A criançada irá se
divertir com a aventura de
Júlio e seus amigos da
fazenda que são convidados
por seu primo João a
participarem de um show num
circo da cidade. Porém ao
chegar ao local, descobrem
que as outras atrações não
irão se apresentar mais e,
cabe a Júlio, Alípio, Zazá, Lola,
Lilica e Caco fazerem o show
acontecer, canta as músicas
que costumam cantar lá no
paiol, com a participação de
João com seu street dance.O
espetáculo que comemora os
15 anos do programa da TV
Cultura, leva o público a viajar
pelos cenários do paiol, da
fazenda, da cidade e do circo,
com elementos que levam ao
lúdico certo, com as
personagens de corpo inteiro,
motorizadas, além da a
técnica de “live puppet”,
criada por Sidnei Caria, por
meio de uma “maquete
filmada”, que apresenta a
viagem de Júlio e sua Turma

da fazenda para a cidade,
num vídeo clipe
animado.”Cocoricó - o
Show” tem  enredo de Flavio
de Souza, com direção geral
de Marília Toledo, direção de
arte de Nani Brisque, direção
musical de Hélio Ziskind, que
assina o repertório junto com
o autor do espetáculo,
coreografia de Fernanda
Chamma e  iluminação de
Grissel Piguillem.Fechando a
agenda, logo mais às 21h 30,
a Banda Black Rio presta
uma homenagem ao rei do soul
do Brasil, Tim Maia. Nessa
apresentação, a banda
formada em 1976 e que
acompanhou o cantor em
duas turnês, trazem para o
palco de Campos do Jordão,
canções como “Sossego”,
“Descobridor dos Sete
Mares”, “Primavera” e “Azul
da Cor do Mar”. “Vou com
Gás” e “Acenda o Farol”. A
Banda também apresenta seu
repertório próprio como
“Carrossel “e “Maria
Fumaça”, entre outras.Banda
Black Rio teve início na
segunda metade dos anos 70,
chegando a ser comparada a
Kool and the Gang e Earth,
Wind and Fire, porém com a
morte de seu fundador,
Oberdan Magalhães, a banda
deu uma pausa, porém 15 anos
mais tarde William Magalhães,
resgatou o projeto de seu pai
e, agora trazendo uma
roupagem de suas raízes
sonoras e acento mais pop,
seguindo as tendências da
música contemporânea
brasileira. Sem esquecer da
efervecência da mistura jazz,
samba, soul e funk. O som da
banda ganhou pitadas de rap
e letras rebuscadas nas
composições de William e de
seus parceiros. A Banda conta
com seis trabalhos Maria
Fumaça, Gafieira Universal,
Saci Pererê e Movimento, que
na Inglaterra ganhou o título
Rebirthpelo e selo britânico
Mr. Bongo. E o Supernova
Funk Samba lançado em 2011,
que conta com participações
de Seu Jorge, César Camargo
Mariano, Elza Soares, Chico
César, Mano Brown e
Gilberto Gil.Os ingressos para
as atrações infantis na loja Mr.
Toy (Shopping Geneve) e
shows a noite na loja do Sabor
Chocolate (Vila Capivari), nos
valores de R$ 50,00 (inteira)
e R$ 25,00 (meia).
Informações pelo telefone
( 1 2 ) 3 6 6 2 - 2 3 3 4 .
Auditório Cláudio
Santoro fica na  Av. Dr Luiz
Arrobas Martins, 1880, alto
da Boa Vista.

Campod do Jordão :
 7 de Setembro terá

programação cultural

Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo de boa sorte

Há registros de esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga.
Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo
mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e prosperidade.
Os cristãos europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury (924/
988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso da metalurgia. Segundo a
lenda, Dunstan, teria colocado uma ferradura no próprio demônio e somente a retirou depois
de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, nunca mais se aproximaroa do objeto.

Caniço suíço

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemãos, Karl Elsener abriu uma
fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços
em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batiziou
homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais
refinados, Elsener aperfeiçou os canivetes e, assim, surgiram os modelos com ferramentas
abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de
dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares
americanas. Atualmente, a linha para oficiais tem 100 diferentes combinações.

Humor

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas
Animado por cariocas.

Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente à bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa.

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?
Mensagens
Jamais haverá ano novo, se continuar a copiar os erros dos anos velhos.

Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar.

Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação.

Imagine todo povo vivendo em paz. Você irá dizer que eu sou um sonhador, mas eu não
sou o único. Espero que você um dia junte-se a nós e o mundo será um só.

Se não podemos compreender o mínimo de uma flor ou de um inseto, como poderemos
compreender o máximo do Universo?

Procure compreender o que dizem os artistas nas suas obras primas, os mestres sérios. Aí
está Deus.

Para compreendermos o valor da âncora, necessitamos enfrentar uma tempestade.

Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não estão dizendo o que elas
talvez nunca venham a dizer.

Os homens só podem compreender um livro profundo depois de terem vivido, pelo
menos, uma parte daquilo que ele contém.

O homem que compreendeu o outro está em condições de dominá-lo.

O esforço dos filósofos tende a compreender o que os contemporâneos se contentam em
viver.
Nunca nos compreendemos completamente, mas podemos e poderemos fazer muito
melhor do que compreendermos-nos,
Pensamentos
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Em política tudo é permitido, exceto deixar-se surpreender.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Ditados populares são as piadas de alguns e a sabedoria de outros.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmo.
Só amanhece o dia para quem está despertado.
Faça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.
É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.

Miscelânea

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura, realizará nos dias 2
e 7 de setembro o desfile
cívico em comemoração ao
feriado de Independência.
Na programação os
moradores poderão
acompanhar desfiles das
escolas municipais, entre
outros grupos da cidade.A
comemoração em Moreira
César será no dia 2 com
algumas escolas do distrito.
Participarão da solenidade
alunos, professores, gestores
e funcionários. O desfile
acontecerá na Avenida das
Margaridas, no Vale das
Acácias, a partir das 8 horas,
com o hasteamento da

Bandeira.Na sexta-feira (7),
as comemorações serão
realizadas na Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso e
contará com a presença das
escolas dos bairros próximos
do centro. Às 8 horas
acontecerá o hasteamento da
Bandeira na Praça
Monsenhor Marcondes.A
Corporação Musical Euterpe
abrirá o desfile de 7 de
setembro às 8h30 e na
sequência a apresentação das
escolas municipais, entidades
religiosas, civis e militares.”É
importante que todos
comemorem o Dia da
Independência do Brasil, é
uma questão de cidadania,
respeito aos símbolos
estaduais e nacionais,

aprendendo a respeitar o
estado e consequentemente
as pessoas do nosso
m u n i c í p i o ” ,
 ressaltou a secretária de
Educação e Cultura,
 Bárbara Zenita Macedo.No
dia 7 de setembro de 1822,
o príncipe regente dom
Pedro, irritado com as
exigências da corte, declarou
oficialmente a separação
política entre a colônia que
governava e Portugal.
 Em outras palavras, ele
proclamou a Independência
do Brasil.
As escolas que não forem
participar dos desfiles
realizarão atividades cívicas
com os alunos dentro das
unidades escolares.

Pinda realiza desfile
cívico em comemoração

ao Dia 7 de setembro

O relatório Todas as
Crianças na Escola em 2015
– Iniciativa Global pelas
Crianças Fora da Escola,
divulgado sexta-feira, dia 31,
pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância
(Unicef), alerta para a
persistência do trabalho
infantil entre as crianças em
idade escolar, o que
prejudica o direito dessa
população à educação. De
acordo com o levantamento,
638 mil crianças entre 5 e 14
anos estão nessa situação,
apesar de a legislação
brasileira proibir o trabalho
para menores de 16 anos. O
grupo representa 1,3% da
população nessa faixa etária,
mas para o fundo não pode
ser desconsiderado porque
o trabalho infantil é uma
“causa significativa” do
abandono escolar.
 O estudo é uma parceria do
Unicef com a Campanha
Nacional pelo Direito à
E d u c a ç ã o .
Segundo o secretário de
Educação Básica do
Ministério da Educação
(MEC), César Callegari, o
estudo do Unicef traz uma
fotografia importante dos
desafios que o Brasil tem

pela frente: garantir a
educação para todas as
crianças e jovens brasileiros,
incluindo não só essa parcela
da população, mas
favorecendo sua
permanência na escola.
Ele ressaltou, no entanto, que
o país conquistou avanços
significativos principalmente
na útlima década.”Se
olharmos não apenas a
fotografia, mas o filme dos
últimos anos, veremos que o
Brasil conseguiu incluir nos
últimos 12 anos mais de 5
milhões de crianças e jovens
que estavam fora da escola.
Tínhamos 8,7 milhões, entre
4 e 17 anos, nessa situação
em 1997 e agora são 3,69
m i l h õ e s ” ,
disse Callegari. Ele citou a
criação do Fundo de
Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb)
como um dos mecanismos
mais importantes para esse
avanço, ao viabilizar
“recursos firmes e mensais”
para que cada município e
estado garanta a matrícula de
crianças na pré-escola e de
jovens no ensino

médio.Estudos mostram que
os índices de trabalho infantil
caíram nas últimas décadas,
mas ficaram estagnados nos
últimos cinco anos.
 O levantamento do Unicef
inclui tanto crianças e jovens
que desenvolvem atividades
econômicas, quanto aqueles
que se ocupam de serviços
domésticos com duração
superior a 28 horas semanais.
A coordenadora do
Programa de Educação do
Unicef no Brasil, Maria de
Salete Silva, vai detalhar o
estudo em entrevista ao jornal
Repórter Brasil, que vai ao
ar hoje,
às 21h, na TV Brasil.Para
ela, o momento econômico
que o Brasil vive tem feito
crescer o número de meninos
e meninas responsáveis pelas
tarefas do lar. “Quando
temos uma situação de oferta
de emprego grande,
 isso pode acarretar aumento
do trabalho infantil doméstico
para as meninas,
que substituem a mãe que foi
para o mercado de trabalho.
Essas meninas ficam com a
responsabilidade de cuidar
dos irmãos,lavar louça,
arrumar a casa”,
 explica Salete.

Unicef alerta para trabalho
infantil como causa significativa

do abandono escolar

Empreendimento traz a III
Feira do Livro, com mais de
10 mil volumes para folhear
ou levar pra casa.Ler é
sempre um excelente
exercício e na primavera
torna-se um hábito ainda mais
prazeroso. Por isso, o
Taubaté Shopping traz, pela
terceira vez à praça de
eventos, a Feira do Livro,
que oferece enorme
variedades de títulos e
opções de preços.
O mega estande, de 180m2,
funcionará de 3 a 30 de
setembro, com cerca de dois
mil títulos entre infantis,
juvenis, clássicos da literatura

nacional e estrangeira, além
de auto-ajuda e best-sellers,
incluindo lançamentos. E
visando à acessibilidade, os
preços prometem chamar a
atenção, com descontos de
até 60% e livros a partir de
R$5,90. E para esta edição
haverá um estoque de dez mil
unidades.A expectativa é que
mais de 300
 pessoas passem pelo local
diariamente, tendo em vista
que o público cresce a cada
e d i ç ã o .
“Esse ano esperamos que a
feira receba muita gente, bem
mais que nas edições
anteriores, pois o taubateano

é bastante receptivo e tem,
aos poucos, criando o hábito
da leitura. Aguardamos ainda
a visita de muitas escolas, a
fim de estimular o gosto pela
literatura desde cedo nas
crianças, já que estamos na
capital nacional da literatura
infantil”, conta Martha Serra,
gerente de marketing do
e m p r e e n d i m e n t o .
Organizada pela distribuidora
Bom Senso, que está
presente em alguns dos
principais shoppings do país,
a feira ficará aberta no
mesmo horário de
funcionamento do shopping e
a entrada é gratuita.

Taubaté:Primavera da
Leitura no Shopping

Grupo Musical volta ao Teatro
Grande Hotel com seus
consagrados espetáculosPara
abrilhantar o 7 de Setembro,
oTeatro Grande Hotel recebe
em seu palco mais uma
programação musical da Cia
Filarmônica. Na sexta-feira, a
partir das 21h, o público
confere o espetáculo Beatles
Segundo Cia. Filarmônica,
reunido os maiores clássicos
do Quarteto de Liverpool,
com arranjos únicos,
acompanhados de guitarra,
baixo, teclado, bateria,
clarinete, trompa, trompete,
oboé, flauta e interpretação do
jovem Daniel Malozzi.No
repertório, canções como A
Hard Day’s Night; And I Love
Her; Can’t By Me Love; Day
Tripper; Don’t Let Me Down;
Eleanor Rigby; Goldem
Slumbers; Help; Here Comes
the Sun; Hey Jude; I Wanna
Hold Your Hand; In My Life;
Let It Be; Medley (I Feel Fine,
Drive My Car, Ticket to Ride);
She Loves You; Should Know
Better; Something;
Strawberry Fields Forever;
The Long and; Winding Road;
Twist And Shout; Yellow
Submarine e Yesterday.
O espetáculo promete ainda
surpresas com a presença
irreverente dos atores Jica e
Turcão com seu gerador de
caracteres e a bolinha
dançante que fará toda a
plateia cantar uma das
canções do espetáculo, além

de outras inusitadas situações
durante apresentação.Já no
sábado (08/09), às 20h, é a vez
do público viajar pelas trilhas
sonoras do Cinema Segundo
Cia. Filarmônica. O
espetáculo resgata as canções
que marcaram a história do
cinema, como os clássicos “E
o Vento Levou”, “Tubarão”,
“Casa Blanca”, a Cinema
Paradiso, Perfume de Mulher,
Perdidos na noite, Hair e Golpe
de mestre, até colagens de
suspense (Psicose/ Tubarão/
Missão impossível) e faroeste
(Da terra nascem os homens/
Sete homens e um destino).No
repertório canções como A
Ponte do Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na chuva,
Casablanca, O Mágico de Oz,
A noviça rebelde, E o vento
levou, Moon River, Em algum
lugar do passado, A primeira
noite de um homem, Butch
Cassid and Sandance Kid,
Perdidos na noite, Hair, Uma
mulher para dois e Diários de
m o t o c i c l e t a .
E para fechar a trilha do Canal
100, que era um programa de
jornalismo esportivo que
antecipava as sessões de
cinema pelo Brasil durante
muitas décadas.Para essa
viagem pela história, os
músicos que outrora chegam
a se tornar dançarinos contam
com um aliado, a projeção de
imagens dos filmes,
ambientando ainda mais essa
arte tão envolvente. O

Cinema Segundo Cia.
Filarmônica tem a direção de
Marco Fentanes que faz esse
resgate em paralelo com as
pesquisas musicais e cênicas
que vem trabalhando ao longo
de seus
espetáculos.”Seguimos a
tradição de pesquisar novas
linguagens e possibilidades
musicais e cênicas e
compusemos um espetáculo
com canções representativas
de filmes importantes da
história do cinema mundial”,
define Marcos Fentanes, que
assina a criação, e direção dos
espetáculos.A Cia.
Filarmônica é composta por
Daniel Malozzi (voz), Osmar
Murad (baixo elétrico, Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão), Gel
Fernandes (bateria), Flávio
Fernandes (piano), Dan
Tolomony (primeiro violino),
Eryck Giacon (segundo
violino), Rafael Martinez
( v i o l a ) ,
 Renato Sá (violoncelo).
Cinema e Beatles Segundo
C i a .
 Filarmônica têm início
sempre às 21h, com ingressos
à venda no local e no Posto
Esso – Capivari, a R$ 40,00
(estudantes e idosos),
 R$ 80,00
(inteira). Outras informações
pelo telefone (12) 3663-3369.
Teatro Grande Hotel fica na 
Av. Frei Orestes Girardi, 3549
– Abernéssia

Campos do Jordão: Cia
Filarmônica se apresenta

no 7 de Setembro

A Prefeitura de Taubaté
definiu a programação
comemorativa do 7 de
Setembro na cidade. Para
comemorar os 190 anos da
Proclamação da
Independência, será
realizado o tradicional desfile
cívico, na Avenida da Alegria
do Povo Taubateano, a partir
das 7h30.O evento é
coordenado pela Secretaria
de Turismo e Cultura
(SETUC) de Taubaté, e
contará com a participação
de diversas instituições e
escolas.Confira a

programação:DESFILE DE
7 DE SETEMBRO7h30 –
Hasteamento das
bandeiras7h45 - Início do
desfileForça Expedicionária
Brasileira (FEB)Comando
de Aviação do Exército
(CAvEx)5º Batalhão de
Polícia Militar do
In te r io rPo l i c iamento
M o t o r i z a d o P o l í c i a
A m b i e n t a l P o l í c i a
RodoviáriaBombeiros
MirinsEscoteirosSecretaria
de Segurança Pública da
Prefeitura de Taubaté8h –
Apae8h10 – Escola Estadual

M o n t e i r o
LobatoSesiSenai8h30 –
Banda Municipal de Quiririm
(Bamuq)Escola Municipal
Professor José Ezequiel de
SouzaEMEF Diácono José
Ângelo Victal (Santa
Luzia)Escola Municipal de
Ciências Aeronáuticas
(EMCA)Projeto Integrarte
DançaEscola Municipal de
Artes Maestro Fêgo
Camargo9h – Projeto Ação
SemearSecretaria de
Esporte e Lazer 9h30 –
Fanfarra Municipal de
Taubaté (Famuta)

Taubaté: Prefeitura
define desfile de 7 de

Setembro

A Unitau realiza, de 3 de
setembro a 16 de outubro, a
1ª Mostra de Arte da Casa.
O evento acontece no Solar
da Viscondessa e reúne
exposições de obras
produzidas pelos professores
e servidores técnico-
administrativos da
Instituição.O projeto é uma
iniciativa da Pró-reitoria de
Administração (PRA) e do

Centro de Documentação e
Pesquisa Histórica (CDPH)
e tem como objetivos
valorizar o talento dos
funcionários da Unitau,
incentivar o grupo a produzir
as obras artísticas e fomentar
a realização de exposições
pela Universidade.Serão
expostos trabalhos de 18
colaboradores da
Universidade. Há pinturas,

livros, CDs, poesias,
artesanato, entre outros tipos
de manifestações. A abertura
oficial acontece no dia 3 de
setembro, às 17h. A entrada
é franca e o evento é aberto
ao público.
Serviço: Evento: 1ª Mostra
de Arte da Casa Local: Solar
da Viscondessa de
Tremembé Endereço: Rua
XV de Novembro, 996

Taubaté:Unitau realiza a
1ª Mostra de Arte da

Casa


