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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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Curiosidades

No dia 20 de fevereiro de 2002, vivemos um momento matemático que acontece
dez vezes em cada mil anos. Trata-se de um dia capicua, uma data que pode ser lida
indiferentemente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda
(20.02.2002). Essa capicua, entretanto, foi especial, pois, além de ser a primeira
do milênio, pode ser multiplicada pelos relógios digitais às 20h02, mostrando
“20.02 20/02/2002”. Um fenômeno como esse aconteceu apenas duas vezes
anteriormente, às 10h01 de 10/01/1001 e às 11h11 de 11.11.1111, mas é claro que
nessa época não se pode observar a sequência numérica em mostradores digitais.
Grandes capicuas como essas só serão vistas mais uma vez na história da
humanidade, às 21.12 de 21/12/2112. Após essa data, será impossível reproduzi-
las, já que só existem 12 meses. Muitas pessoas acreditam que essas sequências
numéricas simétricas são na verdade um sinal de boa sorte.

As runas carregam símbolos que formam um alfabeto muito antigo provavelmente
criado pelos povos germânicos. O código rúnico, que também é conhecido por
“futhark”, palavra formada pelo nome de suas primeiras letras, assim como alfabeto
(alpha + beta), espalhou-se da Europa Central e Oriente para o Norte há cerca de
quatro mil anos. Lá, foi adotado por diversas culturas, incluindo os vikings, e sofreu
modificações de acordo com a necessidade de se adicionar novos significados. O
alfabeto original possuía 24 signos e nunca foi usado como língua falada. Sua escrita
pode ser feita em ambos os sentidos e não possui letras maiúsculas. O valor místico
das runas é tão antigo quanto sua existência, pois desde sua origem são usadas
como símbolos mágicos por adivinhadores do futuro. No passado, cada signo
possuía uma relação direta com determinado deus.

Mensagens

Nenhum empreendimento é mais apto a ser bem sucedido que aquele que é escondido
do inimigo até que esteja maduro para ser executado.

Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.

Nunca um desejo lhe é dado sem que também lhe seja dado o poder de realizá-lo.
Entretanto, você pode ter que se esforçar por eles.

O primeiro passo indispensável para conseguir as coisas que você quer da vida é
este: Decida o que você quer.

Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vemos quando afastamos os olhos
do alvo.

A mudança é criada por aqueles cujas imaginações são maiores que as suas
circunstâncias;

Para mim metas são o meu mapa para a vida que eu quero. Elas têm me ajudado a
realizar coisas que uma vez pensei que eram impossíveis.

Para onde você vai é mais importante do que quão rápido você está indo. Ao invés
de sempre focar no que é urgente, aprenda a focar no que é realmente importante.

Primeiro dia a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem a fazer.

O que você ganha, ao atingir seu objetivo, não é tão importante quanto o que você
se torna ao atingir seu objetivo.

Quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um
dos planos.
Pensamentos

O que vemos depende principalmente do que queremos.

Este único passo, escolher uma meta e manifestar, muda tudo.

Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam.

Um homem prudente vale mais do que dois valentes.

Felizes são aqueles que concordam com a opinião em geral.

Quem não vive para servir, não serve para viver.

O tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir.

Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas o sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

Todo mundo é capaz de cominar uma dor, exceto quem a sente.

Há razões para duvidar e uma só para crer.

Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter esperança.

O tempo é um oceano, mas termina na costa.

Lembre-se sempre: cada dia nasce de um novo amanhecer.

Miscelânea
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Um dos eventos que fazem
parte da comemoração do
aniversário da cidade, a Prova
Pedestre Cidade de
Tremembé está com
inscrições abertas. A corrida
acontece no dia 25 de
novembro às 9h.Em 2012,
serão apenas 500 vagas
disponíveis. Os interessados
em realizar a inscrição devem
entrar no site oficial
da Prefeitura de Tremembé e
fazer o cadastro até o dia 15
de novembro ou
pessoalmente no Ginásio
Municipal de Esportes,
localizado na Rua Antenor
Vargas, 398 - Jardim dos
Eucaliptos.A Prova Pedestre
Cidade de Tremembé
acontece em um percurso de
8km que abrange ruas e
avenidas em asfalto e
calçamento de pedras pela
cidade. A largada acontecerá
em frente à antiga Estação

Ferroviária Dr. Paulo de
Frontin, na Praça Geraldo
Costa.No dia do evento, os
inscritos devem levar 1 kg de
alimento não perecível. Os
números de inscrição serão
entregues no dia 24 de
novembro, das 9h às 17h, no
Ginásio de Esportes e no dia
25, no local do evento, das
7h30 às 8h40.Menores de 18
anos só poderão participar
mediante autorização dos pais,
técnicos ou responsáveis. Não
será permitida a participação
de adolescentes menores de
14 anos, nascidos em 1996 ou
depois, devido ao esforço
físico exigido pelo
percurso.Para o Secretário de
Turismo, Cultura e Esportes,
Arlindo Augusto Tosti, o
evento é um dos mais
tradicionais da cidade e faz
uma bela homenagem ao
aniversário da Estância
Turística. “A prova é uma

tradição no município e uma
bela homenagem para
Tremembé. Um grande
número de pessoas acaba
celebrando esta data tão
importante conosco. Por isso,
existe uma dedicação especial
da Prefeitura para a
realização dessa corrida, para
que a cada ano ela ganhe mais
destaque na região”,
ressalta.Esse ano será a 18ª
edição da Prova Pedestre, a
prova já faz parte dos
principais eventos da cidade
e acontece sempre no mês de
novembro, trazendo
corredores de diversas
cidades da região. Ao longo
dos anos, o percurso, o método
das premiações que antes era
apenas para os três primeiros
colocados de cada categoria
 entre vários outros aspectos
da corrida foram modificados,
mas a sua tradição e a sua
essência foram mantidas.

Prova Pedestre Cidade
de Tremembé está com

inscrições abertas

Atendendo as necessidades
do mercado e contribuindo
para a formação de
profissionais qualificados, a
escola Senai de
Pindamonhangaba está
oferecendo diversas vagas
d e s t i n a d a s ,
principalmente, para as
indústrias da região. As
inscrições estão abertas e os

alunos podem se matricular
nos cursos: Mecânico de
Usinagem Convencional;
Desenhista de Mecânica ;
 Eletricista Industrial.
Os interessados devem
procurar a secretaria do
Senai de Pinda para verificar
os pré-requisitos de cada
c u r s o .
A escola informa que as vagas

são limitadas, e os
interessados devem consultar
a programação disponível na
escola para o início das
próximas turmas.
 O Senai de Pinda localiza-
se na Avenida Abel Corrêa
G u i m a r ã e s ,
971, Jd. Rezende.
 Outras informações pelo
telefone: 3642.6207

Escola Senai de Pinda
está com matrículas

abertas para cursos de
formação continuada

Entre os dias 01 e 02 de
dezembro, a colônia
japonesa em Campos do
Jordão promove mais uma
edição da tradicional Festa
das Hortênsias.Chegando a
12ª edição, a festividade terá
apresentações de músicas,
danças e festas típicas, além
de gastronomia japonesas,
artesanatos, malharias e
outras atrações. Buscando
oferecer às novas gerações,
descendentes e visitantes um
pouco da cultura nipônica,
bem como arrecadar fundos
para manter o Recanto de
Repouso Sakura Home, que
atende, atualmente 38 
pessoas entre  japoneses e
descendentes que necessitam
de um cuidado específico.A
Festa das Hortênsias teve sua
primeira edição em 2001,
em comemoração a floração
de outra típica planta oriental,

a hortênsia, é uma ação da
Beneficência Nipo-Brasileira
de São Paulo “Recanto de
Repouso Sakura Home” e
do Clube Cultural e
Recreativo Cereja, com
apoio da Prefeitura de
Campos do Jordão.A 12ª
Festa das Hortênsias
acontece das 9h às 17h, com
entrada franca. Informações
sobre o evento pelo telefone
(12) 3662-2911O Parque
Cerejeira Sakura Home fica
na Rua Tassaburo
Yamagushi, 2173 – Vila
Albertina.Sobre a
Hortênsia (Hydrangea
macrophylla): é uma planta
originária Ásia (Japão e
China); no Brasil chegou a
ser difundido a pedido da
família real no início do
século XIX e, hoje podemos
encontrá-la nas diversas
cores, um total de 40 tipos

que vão desde azul, até rosas,
chegando a tons de branco,
lilás e violetas.
O período de florada dessa
planta é entre a primavera e
verão, nas regiões onde a
presença das chuvas é
abundante, com as estações
do ano bem definidas e com
as temperaturas bem
a m e n a s .
A tonalidade dessa planta se
dá pelo ph do solo,
 quanto mais ácido maior a
incidência de flores azuis e
quanto mais alcalino maior a
presença de flores rosas.
O nome Hortênsia foi à
planta em homenagem a uma
dama francesa do século
XVIII, Hortense Lepante,
que era mulher de um amigo
do naturalista Philibert
C o m m e r s o n ,
responsável pela introdução
desta planta na Europa.

Campos do Jordão:
Dezembro terá Festa das

Hortênsias

Imóveis são das cidades de
Agudos, Barra Bonita,
Barretos, Batatais, Guaiçara,
Guapiaçu, Guararapes,
Taubaté e OurinhosUm
leilão de imóveis de
propriedade do governo do
Estado de São Paulo, será
realizado em 7 de
dezembro, às 11h, no
Pestana São Paulo Hotels &
Conference Centre, na Rua
Tutoia, 77, Jardim Paulista,
em São Paulo. Promovido
pela Secretaria de
Planejamento e

Desenvolvimento Regional, o
leilão será do tipo maior lance
por item. Este primeiro lote
concentra 13 imóveis
oriundos de execução fiscal
que se encontram nos
municípios de Agudos, Barra
Bonita, Barretos, Batatais,
Guaiçara, Guapiaçu,
Guararapes, Taubaté e
O u r i n h o s .
 Todos serão ofertados e
vendidos no estado material
e situação jurídica que se
encontram, ficando as
providências que se fizerem

necessárias para
regularização documental,
registros e levantamento de
eventuais ônus que recaiam
sobre o imóvel, sob a
responsabilidade dos
a r r e m a t a n t e s . O s
interessados podem acessar
o edital na íntegra por meio
do site da Secretaria de
Planejamento e
Desenvolvimento Regional,
ou na própria sede, situada
na Alameda Jaú,
 389, 3º andar, Jardim
Paulista, São Paulo.

Governo leiloa 13 imóveis do
interior do Estado no dia 7 de

dezembro

Os governos federal e de
São Paulo decidiram pela
criação de uma agência
integrada de inteligência para
combater a violência no
estado. A decisão foi tomada
em reunião na tarde de terça-
feira, dia 6, entre o ministro
da Justiça, José Eduardo
Cardozo, e o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
no Palácio dos Bandeirantes,
sede do governo estadual.
Somente este ano, 90
policiais foram assassinados
em São Paulo, segundo
dados da Polícia Militar.”A
agência vai fazer com que as
ações policiais sejam
integradas, especialmente na
área de inteligência que é de
grande importância. Não se
combate o crime organizado
sem um serviço de
inteligência eficiente. E,
somando esforços da
inteligência da área federal
com serviço de inteligência
da área estadual, teremos
relatórios precisos que
orientarão as ações das
nossas polícias”, explicou o
ministro da Justiça, em
entrevista após a reunião,
que foi fechada.Um dos
objetivos da agência será o
de conter o fluxo financeiro
das organizações criminosas.
“Os relatórios de inteligência
vão nos permitir fazer o
asfixiamento financeiro de
organizações criminosas que
estejam atuando no estado.
Esse asfixiamento é
fundamental para se
enfraquecer as organizações
c r i m i n o s a s ” ,
 disse o ministro.Na semana
passada, os governos federal
e estadual acertaram uma
parceria para conter a onda
de violência no estado. O
acordo foi fechado após

troca de acusações entre os
dois governos sobre a
situação da segurança pública
em São Paulo. No dia 30 de
outubro, o Ministério da
Justiça divulgou nota
rebatendo acusações de que
não teria oferecido ajuda ao
governo estadual e reiterando
a disposição de pactuar um
plano de segurança pública
integrado entre as esferas
estadual e federal.Na
próxima segunda-feira (12),
continuou Cardozo,já será
feita a primeira reunião de
representantes da agência,
em São Paulo, para começar
a estudar um plano de
contenção nas fronteiras
estaduais. “Deveremos
assinar um acordo já na
próxima segunda-feira,
quando haverá a primeira
reunião dessa agência”, disse
o ministro. A agência será
coordenada pelo
superintendente da Polícia
Federal em São Paulo
Roberto Troncon e pelo
secretário-adjunto de
Segurança Pública Jair
Manzano.Além da criação
da agência, o governador de
São Paulo citou outras cinco
ações que serão
desenvolvidas em parceria
com o governo federal para
o combate à violência no
estado: a contenção nas
fronteiras do país, com
fiscalização reforçada nos
aeroportos, portos e
r o d o v i a s ;
 ações de enfrentamento e
combate ao crack, que
podem incluir vídeo-
monitoramento e bases
móveis comunitárias; ações
penitenciárias com
possibilidade de transferência
de presos responsáveis por
assassinatos de policiais e de

agentes penitenciários; a
criação de um centro de
controle de comando
integrado e a criação e
fortalecimento de um centro
pericial, integrando as
polícias científicas.”É
fundamental nós
trabalharmos unidos para
pensar na questão da
segurança pública. Foi uma
reunião proveitosa, bastante
objetiva e com metas e datas
para podermos avançar
nesse trabalho”, disse o
governador de São Paulo.
Além do ministro e do
governador, outras 27
pessoas participaram da
reunião, entre eles, o
secretário estadual de
Segurança Pública Antonio
Ferreira Pinto, o chefe da
Casa Civil em São Paulo
Sidney Beraldo e o secretário
de Administração
Penitenciária Lourival
Gomes.”As medidas que
estamos tomando nesse
momento são corretas,
definidas em comum acordo
e que terão impacto muito
importante no enfrentamento
de organizações criminosas
no estado de São Paulo e no
B r a s i l ” ,
ressaltou o ministro.
Sobre a transferência de
presos, ministro e
governador não informaram
quantos presos deverão ser
transferidos e nem quando
isso vai ocorrer. “As
transferências de presos
envolvidos com a morte de
policiais serão aceleradas”,
falou o governador.
 “Não informaremos datas de
transferência e nomes por
uma razão muito simples:
dados de segurança pública
não se comentam”,
acrescentou o ministro.

Governos federal e de São
Paulo criam agência integrada

para conter violência no
estado

A adolescência é um período
de mudanças bruscas,
recheada de contradições e
transtornos onde só a
paciência e o amor da pessoa
que acompanha pode
suavizar a fase. São dúvidas
que se não forem ouvidas,
discutidas e esclarecidas com
liberdade e sem preconceitos
poderão tomar-se
ansiedades, angústias e
frustrações e, assim,
contribuir para inserir o
adolescente na fileira dos
grupos de risco. Pensando
nisso, a Cia de Inventos criou
o projeto “Julietas” que, com
foco nos adolescentes de 13
a 18 anos de idade, leva o
teatro para as escolas do
interior paulistaA proposta da
peça é provocar a reflexão
sobre a importância dos
valores, o amor, a descoberta
da sexualidade e os conflitos
comuns aos adolescentes,
tudo sob a inspiração da obra
de Shakespeare, autor e
dramaturgo inglês.O projeto,
que tem o incentivo do
Instituto Votorantim e da
Votorantim Cimentos, reflete
o mundo de hoje e o
comportamento do

adolescente, sua
instabilidade, as mudanças no
corpo e na alma e suas
dúvidas, tudo de forma leve,
poética e com linguagem
acessível; enfatizando a
importância do amor,
sentimento de qualquer ser
humano e propondo ao
jovem reflexões sobre
responsabilidade e respeito
por si e pelo próximo, além
de encorajá-lo para o
futuro.Vany Alves, diretora
da Cia de Inventos &
Eventos Culturais e
idealizadora do projeto,
explica que “Julietas é um
espetáculo contemporâneo
que propõe um desafio à
intuição e quer resgatar o
amor. O espetáculo tem um
discurso reflexivo adequado
à faixa etária e é uma
inspiração para que o jovem,
perdido em suas questões,
possa caminhar por sua
trajetória de adolescente com
amor e confiança, sabendo
encarar seus problemas e se
tornando o grande
protagonista da própria
história. Ao recontar essa
história, embasada nos
dramas atuais, a Cia de

Inventos pretende afinar o
diálogo com os
adolescentes.” A peça
percorre ambientes comuns
aos adolescentes como o
familiar, o escolar e a
comunidade onde eles vivem
e atuamNÚMEROS DA
PEÇA O espetáculo Julietas,
que até o momento realizou
40 apresentações gratuitas
em seis municípios do Estado
de São Paulo (em 2011 -
Campinas, Votorantim e São
Paulo; 2012 – Cajamar,
Limeira e Salto), já foi
prestigiado por mais de 6,5
mil jovens do ensino
público.Em Taubaté, fará três
apresentações no SEDES –
Sistema Educacional de
Desenvolvimento Social.
Hoje, dia 7,
às 9h e às 14h, o espetáculo
será voltado para os alunos
da Rede Municipal de
Ensino e às 19h30, a
apresentação será aberto ao
alunos da Rede Estadual e
para as pessoas que se
i n t e r e s s a r e m .
 O SEDES fica na Avenida
Amador Bueno da Veiga,
2 3 0 ,
 no Bairro Cavarucanguera.

Peça teatral inspirada em
Shakespeare chega à Taubaté

De 7 a 21 de novembro, o
Espaço Cultural e Artístico
Georgina de Albuquerque, na
Câmara de Taubaté, recebe
quadros pintados por artistas
plásticos do Ateliê Espaço
Livre, coordenado por Lia
Campos.Estarão expostas
obras de Ariel de Freitas
Bertini, Bel Ilkiu, Carolina
Valentin Bastos, Carmeci
Santos da Conceição,
Denise Alves, Edilaine
Bueno, Eugênio da
Conceição Filho, Francine

Teran, Flavia Faria, Glaucia
Claudino de Melo, Isadora
Faria, Isabelle Faria, Lia
Krol, Majô Souza, Maria de
Lourdes Augusto, Maria das
Graças Macedo, Nádia
Labinas, Otávio Queiros das
Graças, Rafael Labinas
Chibita, Silvia Leite, Sandra
Mari e Yura Krol.O
vernissage (abertura da
mostra) será realizado dia 7,
às 20h. A Câmara está
localizada na Avenida do
Povo, em frente à área

coberta Participação
Interessados em expor obras
de arte, peças literárias,
multimídia ou fotografia,
podem utilizar o Espaço
Georgina de Albuquerque.
Para isso, basta entrar em
contato com o Cerimonial,
telefone (12) 3625-9501 ou
cerimonial@camarataubate.sp.gov.br.A
utilização do Espaço está
regulamentada pelo Decreto
Legislativo nº 179/2005,
disponível em http://
migre.me/buNZL.

Câmara de Taubaté sedia
exposição de pinturas

A Unitau promoveu, no dia
5 de novembro, o
lançamento da editora
Edunitau. A programação do
evento, que aconteceu no
Solar da Viscondessa do
Tremembé, incluiu uma
mesa-redonda e uma sessão
de autógrafos.O livro “O
Outro Lobato: Juca Tatu”, do
Prof. Dr. José Carlos Sebe
Bom Meihy, é o primeiro
título publicado pela editora
e também foi lançado durante
o evento. A obra, que será
distribuída gratuitamente,
revela ao leitor as facetas
desconhecidas do escritor
Monteiro Lobato, que,
segundo o autor, muitas vezes
é retratado como um herói
destituído de suas
c a r a c t e r í s t i c a s
p e s s o a i s . ” M i n h a
preocupação foi mostrar o

lado doméstico de Monteiro
Lobato, que gostava de
andar de pijama em casa e
de comer içás. O objetivo era
revelar a humanização do
escritor e sugerir uma leitura
diferente de sua obra”, disse
o autor.O livro, que é uma
coletânea de textos
publicados por Meihy em
jornais, como O Estado de
S. Paulo, Folha de S. Paulo
e Jornal Contato, e em
conferências na Europa, foi
abordado durante a mesa-
redonda “O Outro Lobato”,
composta pela Prof.ª Dr.ª
Marisa Lajolo, da
Universidade de São Paulo
(USP), e pela Prof.ª Dr.ª Vera
Batalha, da Unitau. A
suavização das
características dos
personagens do escritor
taubateano ao longo dos

anos, a globalização de suas
obras e as diversas frentes de
trabalho de Lobato, que
também era pintor, fotógrafo
e empresário, foram
debatidas durante o
evento.Para o reitor da
Unitau, Prof. Dr. José Rui
Camargo, o lançamento do
livro de Meihy é o primeiro
passo para o fortalecimento
da Edunitau, que irá facilitar
a publicação do
conhecimento produzido na
Universidade.”A editora
oferecerá uma oportunidade
para os professores e os
servidores da Unitau
publicarem seus livros e será
uma facilitadora no processo
de edição de conteúdo. As
expectativas em relação à
editora são muito boas e, em
breve, lançaremos editais de
publicação”, disse o reitor.

Editora da Unitau lança
livro sobre Monteiro

Lobato

O Sesc Taubaté realiza em
novembro programação
voltada à fotografia digital. As
atividades fazem parte do
Projeto Clube da Fotografia
Digital, que promove bate-
papos mensais sobre técnicas
básicas da fotografia. Todas
as atividades têm entrada
gratuita e conta com
orientação das instrutoras do
espaço Internet
Livre.Confira a
programação:Composições
360º com Smartphone

Experimentações com
aplicativo para Android, que
possibilita a construção de
imagens 360º.Dia 8, às 19h.
Caminhada Fotográfica
matutina Caminhar, observar
e registrar a natureza
preservada nos jardins do
Sesc Taubaté. Expedição para
fotografar em macro e preto
e branco.
Dias 11 e 25, às
9h.Minicurso Gimp –
Módulo I Instalação e
panorama das ferramentas do

software livre de edição de
imagens Gimp. Trabalho com
camadas, seleção de objetos
e tópicos sobre ajuste de cor.
Será apresentada a técnica de
‘cut out’, que deixa uma
imagem em preto e branco
com apenas um detalhe
c o l o r i d o .
Dias 20, 21 e 22, às 19h.
Projeto Clube da
Fotografia Digital Inscrições
na Central de Atendimento,
pelo telefone 3634-4000.
Grátis.

Projeto Clube da Fotografia
Digital acontece em novembro

no Sesc


