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Lista nas mãos,
disposição nos pés e
muita paciência. Fazer as
compras de material
escolar não é tarefa fácil.
“Não da para entrar na
primeira loja e levar tudo
de uma vez. Tem que
pesquisar muito”, explica
a professora Maria
Aparecida dos Santos.O
movimento nas papelarias
da região já é grande.
Uma pesquisa realizada
pelo Sincovat (Sindicato
do Comércio Varejista),
nas cidades de Taubaté,
Caçapava, Campos do
Jordão e Ubatuba, revelou
que a expectativa dos
lojistas é vender, em
média, 12% a mais este

ano, com relação a
2011.Os meses de janeiro
e fevereiro são
considerados o Natal das
papelarias. “É a melhor
época porque os
brasileiros sempre
deixam para comprar na
última hora. Tem muita
gente de férias e
passeando e na hora que
voltar vêm todos juntos
para fazer as compras
escolares”, diz
 Rosângela Canavezi,
proprietária da
 papelaria Rosângela
Presentes.A variedade dos
produtos é imensa. Tem
caderno de times,
cantores, bonecas, carros,
fichários e mochilas

coloridas, enfim, tudo
para chamar a atenção das
crianças. “Sou eu quem
escolho. Já comprei
caderno, régua,
transferidor e ainda falta
algumas coisinhas”
cometa Julia Torres, de 11
anos.”O consumidor deve
ficar atento as marcas e a
qualidade dos
produtos. A variedade é
i m e n s a
 e os preços variam muito
em razão disso”,
 explica o presidente do
Sincovat, Dan
Guinsburg. A pesquisa do
Sincovat ouviu
proprietários de 19
papelarias das quatro
cidades citadas .

Lista de material escolar aquece o

movimento nas papelarias da região

A Receita Federal do
Brasil liberou da malha
fina, neste dia 9 de
janeiro, consulta ao
primeiro lote de
declarações residuais do
Imposto de Renda Pessoa
Física 2011. Serão
liberadas também
declarações que estavam
retidas referentes a 2010,
2009 e 2008. A consulta
aos lotes estará disponível
na página da Receita
Federal na internet ou
pelo telefone 146. O
dinheiro será depositado
no banco no dia 16.Do
exercício de 2011, serão
creditadas restituições
para um total de 73.878
contribuintes, corrigidas

em 8,58 %. De 2010,
serão pagas restituições
para 10.768
contribuintes, com
correção de 18,73 %. Do
exercício de 2009, os
valores, atualizados em
27,19%, serão pagos a
5.578 pessoas. De 2008,
as restituições serão
destinadas a 3.533
contribuintes, já
corrigidas em 39,26 %.A
Receita informou que a
restituição ficará
disponível no banco
durante um ano. Se o
contribuinte não fizer o
resgate nesse prazo,
deverá requerê-la por
meio da internet,
mediante o Formulário

Eletrônico - Pedido de
Pagamento de
Restituição, ou
diretamente no e-CAC, no
serviço Declaração
IRPF.Caso o valor não
seja creditado, o
contribuinte poderá ir a
qualquer agência do
Banco do Brasil (BB) ou
ligar para a Central de
Atendimento BB – que
atende pelos telefones
4004-0001 (capitais),
08007290001 (demais
localidades) e
0 8 0 0 7 1 2 9 0 0 8 8
(deficientes auditivos) –
para agendar o crédito em
conta-corrente ou
poupança, em seu nome,
em qualquer banco.

Receita libera na
segunda-feira consulta a

lotes da malha fina

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Saúde, realizará no mês de
janeiro a “Atividade Casa
a Casa”, este é o trabalho
que dará continuidade no
combate à dengue. A
intensificação será feita
nos bairros Parque das
Nações, Maria Áurea e
Alto do Cardoso.Nesta
atividade os agentes de
Controle de Vetores irão
orientar os moradores,
remover criadouros,
realizar controle químico
focal e verificar os ralos

da casas, que nesta época
torna-se um dos
principais problemas na
proliferação do mosquito
da dengue, devido ao
acúmulo de água.”É
importante que os
moradores, que forem
viajar nessa época de
férias, deixem alguém
responsável em tomar os
cuidados necessários que
são passados pelos
agentes”, ressalta Ricardo
da Costa Manso, gerente
de combate à dengue.No
caso de aumento nos
focos de dengue o Setor

de Vigilância fará o
bloqueio de criadores e
n e b u l i z a ç ã o . O s
moradores precisam
colaborar seguindo as
orientações dos agentes
de saúde. Para isso, é
importante não acumular
água em latas,
embalagens, copos
plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus
velhos, vasos de plantas,
jarros de flores, garrafas,
caixas d´água, tambores,
latões, cisternas, sacos
plásticos, lixeiras, entre
outros.

Prefeitura de Pinda realiza

visitas no combate a dengue

A contribuinte Maria
Luiza Perina de Carvalho
esteve nesta sexta-feira 6,
no Paço Municipal para
retirar seu prêmio do
“IPTU Premiado 2011”,
um micro system
Philco. Na quinta-feira,
dia 5 de janeiro, o prefeito
Ernane Primazzi (PSC),
realizou a entrega oficial
de alguns dos prêmios
sorteados pelo
concurso. Marli Marques
da Cunha, moradora do
bairro Morro do Abrigo,
foi a grande vencedora do
concurso, levando pra
casa um veículo Celta
vermelha duas portas 0km.
 Ela contou ter recebido a
notícia pela irmã, que lhe
trouxe o recado deixado
em sua caixa postal
telefônica. “Fiquei noites
sem dormir direito
tentando acreditar que era
mesmo verdade”, afirmou
a ganhadora do carro.No

total foram 10
c o n t r i b u i n t e s
contemplados no sorteio,
realizado na noite do dia
30 de dezembro no palco
do Verão show 2012.Os
contribuintes Luana
Mendes da Silva que
ganhou uma TV 32" de
LCD; José Barcellos que
faturou um filtro de água
da marca Phillips;
Roderjan de Moraes
Jareno que foi
contemplado com um
microondas 18 litros;
Gilson Furtado Leite
levou um micro system
Philco e a ganhadora do
veiculo 0km já retiraram
seus prêmios. Isabella
Oliveira Santos,
contemplada com uma
câmera fotográfica;
Edilene Rodrigues de
Castro e Maria Luiza
Perina de Carvalho, que
ganharam um home
theater cada; Altino Alves

de Oliveira, que faturou
um kit furadeira, e Cleide
de Lima Bueno,
contemplada com um
DVD com karaokê, ainda
não compareceram à
prefeitura para retirar seus
prêmios.Os mesmos
estarão disponíveis até o
prazo máximo para a
retirada, ou seja, até 30
dias a contar da
publicação do edital, sob
pena de perda do direito
ao prêmio.A Comissão
Organizadora do
Concurso IPTU P
remiado 2011
agradece à sociedade civil
como um todo, aos
contribuintes, aos
servidores envolvidos no
processo para a realização
do sorteio de prêmios e,
em especial, aos
empresários que
cooperaram para a
viabilização do evento na
doação das prendas.

São Sebastião: Mais um
prêmio do IPTU
Premiado 2011 é
entregue no Paço

Municipal

O Centro de Práticas
Integrativas e
Complementares, Cpic, da
Secretaria de Saúde e
Promoção Social da
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, recebeu
o Prêmio Cultura e Saúde,
que faz parte do Programa
Nacional de Cultura,
Educação e Cidadania –
Cultura Viva e conta com a
parceria do Ministério da
Saúde.Este teve como
finalidade premiar 120
iniciativas que atuem no

campo sócio-cultural, tendo
como objetos de suas
atividades a promoção da
saúde, a prevenção de
doenças e a educação
popular para o cuidado/auto-
cuidado em saúde. O Cpic
concorreu com 448
iniciativas de várias regiões
brasileiras. Os projetos
desenvolvidos desde 2006
com as práticas integrativas
e complementares
(fitoterapia, homeopatia ,
arteterapia e alimentação
saudável) inscritas para

concorrer ao Prêmio Cultura
e Saúde, em 2010,
demonstraram ao longo do
processo de seleção e
avaliação serem inovadoras e
bem estruturadas.
Contribuindo para a
formação da rede
 de cultura e saúde e com a
ampliação e qualificação dos
processos de promoção da
saúde por meio de atividades
culturais, reconhecendo o ser
humano como ser integral e
a saúde como qualidade de
vida.

Cpic recebe prêmio
Cultura e Saúde 2010

O Fundo Social de
Solidariedade de
Pindamonhangaba e a
Defesa Civil iniciaram no
dia 6 de janeiro a
campanha de
solidariedade para
arrecadar material de
limpeza para a cidade de
Guidoval, em Minas
Gerais, que sofre com as
chuvas de verão, que
atingiram o município e
devastou a cidade.A
campanha vai até a
próxima sexta-feira(14).
Os postos de arrecadação
serão no Supermercado
Excelsior, no Rosado
(antigo Paratodos), no
Corpo de Bombeiros, no
bairro Santana, e no salão
do Fundo Social, no
bairro Lessa.”É de
extrema importância
ajudarmos o município
que passa por alguma
dificuldade. A população

de Pindamonhangaba é
muito solidária e sempre
se dispõe a auxiliar o
próximo e dessa vez não
será diferente. Vamos
arrecadar o maior número
de materiais de limpeza
para ajudar ao próximo”,
ressalta a presidente do
Fundo Social, Maria
Angélica Salgado
Ribeiro.Pinda sempre
auxilia os municípios que
precisam de ajuda. O ano
passado foram destinados
mais de 200 mil peças de
roupas e outros materiais
para São Luis do
Paraitinga, Lagoinha,
Guaratinguetá, Itajaí (SC)
e Teresópolis (RJ). Este
ano, a cidade de Guidoval
foi escolhida por ter sido
uma das mais afetadas
pelo desastre em Minas
Gerais.O coordenador da
campanha, Mário Augusto
Monteiro, ressalta a

importância dessa
arrecadação. “O ponto
forte da administração foi
aflorar ainda mais a
solidariedade da
população pindense.
Quando aconteceu o caso
em São Luis do
Paraitinga, Pinda foi uma
das primeiras cidades a
oferecer ajuda ao
município, e com Minas
não vai ser diferente.
Nesse momento da
campanha nós
 vamos mandar os
produtos de
limpeza, que é o que o
município está
precisando. A nossa
parceria só é fortalecida
se todo mundo colaborar
e doar”, conclui o
c o o r d e n a d o r . M a i s
informações sobre a
campanha podem ser
obtidas pelo telefone
3644-5809 e 3642-7447.

Pinda faz campanha em
prol de Minas Gerais

A escritora Anna Maria
Martins, membro da
Academia Caçapavense
de Letras, é uma das
finalistas ao Prêmio
Governador do Estado
para a Cultura 2011,
que contemplará
artistas e atividades
culturais realizadas no
período entre janeiro
de 2011 e 15 de
dezembro de 2011.O
prêmio é uma
iniciativa do Governo
do Estado de São
Paulo, por meio da
Secretaria de Estado da
Cultura, e foi criado na
década de 50 com o
objetivo de estimular e
aperfeiçoar as artes em
São Paulo.Anna Maria
Martins mora em São
Paulo e tem familiares
em Caçapava. Ela é
também membro da
Academia Paulista de
Letras. A escritora
concorre na categoria
Destaque Cultural pelo
Conjunto da Obra.A
modalidade Destaque
Cultural contempla
uma personalidade, de
qualquer expressão
artística, pelo conjunto
de sua obra.Além do
Destaque Cultural, as
modalidades que
concorrem ao prêmio
são Artes Visuais,
Cinema, Circo, Dança,
Inclusão Cultural,
Música e Teatro. Todas
serão contempladas nas
categorias Júri e Voto
Popular.Até o dia 23 de
janeiro de 2012, o
público poderá votar
nos seus favoritos e
ajudar a definir os
vencedores da
categoria Voto Popular.
Para votar, bastar
acessar o linkhttp://
www.cultura.sp.gov.br/

S t a t i c F i l e s /
PremioGovernador2011/
index.htmAnna Maria
Martins nasceu em São
Paulo (capital). É viúva
do escritor e
acadêmico Luís
Martins.Autora de
inúmeros livros, já
recebeu importantes
prêmios literários,
entre eles o Jabuti,
revelação de autor;
Prêmio Afonso Arinos,
da Academia
Brasileira de Letras,
pelo livro “A Trilogia
do Emparedado e
Outros Contos”
(1973); além do
Prêmio INL (Instituto
Nacional do Livro) pelo
livro de contos
“Katmandu “
(1984).Anna Maria é
vice-presidente da
União Brasileira de
Escritores (UBE) e tem
extenso trabalho
prestado à cultura no
Estado de São Paulo.
Entre outras
atividades, dirigiu a
Oficina da Palavra -
Casa Mário de Andrade
(abril 1991 a janeiro
1995) desenvolvendo
projetos de fomento à
leitura e à escrita;
trabalhou como
consultora na Ferrovia
Paulista - FEPASA - na
área de Restauração e
Recuperação do
Patrimônio Histórico
(1996-1999) e
participou de vários
júris literários e
programas das
Secretarias de Cultura
do Estado e do
Município de São
Paulo. Fez
depoimentos em
escolas e bibliotecas
nacionais e em
universidades norte-

a m e r i c a n a s . E m
Caçapava, ministrou
palestra em escolas
por meio do projeto O
Autor vai à Escola,
desenvolvido pela
A c a d e m i a
Caçapavense de
Letras, e participou de
conferências de
cultura e eventos
culturais diversos.A
escritora iniciou-se
nas letras como
tradutora e publicou
seus primeiros contos
no Suplemento
Literário de O Estado
de São Paulo. Seus
contos figuram nas
antologias: “Livro dos
T r a n s p o r t e s ” ,
organizada por Dinah
Silveira de Queiroz;
“O Conto da Mulher
B r a s i l e i r a ” ,
organizada por Edla
van Steen; “Pelo
Telefone”, edição
especial da TELESP
organizada por Julieta
de Godoy Ladeira e
Ricardo Ramos;
“História de Amor
Infeliz”, organizada
por Esdras do
Nascimento; “Espelho
Mágico”, organizada
por Julieta de Godoy
Ladeira; “Onze
contistas em campo”,
organizada por Flávio
Moreira da Costa,
entre outros volumes.
Além de narrativas
que integram
antologias, seus contos
foram publicados em
s u p l e m e n t o s
literários, revistas e
h o u s e - o r g a n s .
Escreveu também
resenhas literárias
para o Jornal da Tarde
e Suplemento Cultura
de O Estado de São

Paulo.

Escritora membro da
Academia Caçapavense
de Letras concorre ao
Prêmio Governador do
Estado para a Cultura

A apresentação das
propostas e documentações
necessárias deve ser
realizada até o dia 20 de
janeiro Já estão abertas as
inscrições para os
interessados em apresentar
propostas para ministrar
aulas nas Oficinas Culturais
da Fundart no ano de 2012.
A apresentação das
propostas e documentações
necessárias deve ser
realizada até o dia 20 de
janeiro.As oficinas devem
atender as seguintes áreas:
música, dança, artes cênicas,
artes plásticas, fotografia,
artesanato, folclore e
tradições populares e
literatura. Em 2011, a
Fundart desenvolveu 26
Oficinas Culturais, reunindo

cerca de mil alunos. Os
cursos são realizados em
duas etapas: de março a
junho e de agosto a
novembro, ocorrendo em
bairros e no centro. No final
do ano todas as oficinas
apresentam, publicamente, o
resultado de seus trabalhos
nas dependências da
Fundação. As oficinas
culturais da Fundart fazem
parte do projeto “Arte para
Todos” e compreendem
a t i v i d a d e s
predominantemente de
aspecto prático e cultural, de
forma extensiva e regular,
mas sem objetivo de
formação artística.As oficinas
têm como objetivo priorizar
a prática de atividades
artísticas como meio de

desenvolver as
potencialidades expressivas,
estimular a sensibilidade,
ampliar a comunicabilidade,
contribuir para a auto-estima
e auxiliar na formação de
cidadãos, uma vez que o fazer
artístico pressupõe e trabalha
a consciência e o respeito aos
outros.A proposta também
viabiliza a possibilidade de
capacitar agentes
multiplicadores nas diferentes
linguagens artísticas,
ampliando a oferta de
atividades culturais para a
população, e ainda
desenvolvendo um trabalho
de inclusão e estímulo à
cultura.Os interessados
devem acessar o edital
publicado no
site www.fundart.com.br 

Fundart abre inscrições para
Oficinas Culturais de 2012
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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.

Culinária

Pirão de peixe

Ingredientes:
500 gramas de filé de peixe
3 colheres de sopa de óleo
1 cebola média ralada
3 dentes de alho amassados
1 pimentão vermelho picado
1 tomate sem pele e sem sementes picado
1 xícara de chá de salsa e cebolinha picadas
1 litro de água
1 xícara de chá de farinha de mandioca
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Frite a cebola e o alho no óleo, acrescente o tomate, o pimentão, a pimenta do reino, o sal, o
peixe e a água. Depois de cozido, passar o cozimento numa peneira. Voltar ao fogo o caldo e
deixar ferver. Depois aos poucos coloque a farinha, sem parar de mexer para não embolar,
não deixar engrossar demais. Desligue o fogo. Adicionar a salsa e a cebolinha. Servir
quente.
Dica: Caipirinha é uma boa dica para beber saboreando o pirão de peixe.

Curiosidades

Crendices

Agosto é mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar bolsa no chão faz o dinheiro acabar.
Cortar cabelo na Sexta-feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima, o pai ou a mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar de chover.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número 7 é o número da mentira.
Passar debaixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa debaixo do arco-íris vira mula-sem-cabeça.
Quem come banana à noite, passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula-de-padre.
Quem comer muito à noite terá pesadelos.
Sol e chuva, casamento de viúva.
Sexta-feira 13 é dia de azar.
Vassoura atrás da porta espanta visitas.

A maioria dos animais enxerga em branco e preto. A visão de cores ocorre
esporadicamente. A única maneira de saber se um animal percebe as cores é através de
experimentos. Ao se estudar a visão das cores pelos animais, surgem duas questões: se os
animais são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas (cores) e se são capazes de
distingui-las. Nos mamíferos, apenas os humanos e os macacos podem discriminar cores. O
que nos leva a concluir que o pano agitado pelo toureiro poderia ser de qualquer outra cor.

Humor

O Manoel leva o carro numa oficina:
- Qual é o problema? Pergunta o mecânico.
- Queria colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão!
- Não dá pra ser mais forte ainda?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...

Um francês, um inglês e um brasileiro estão no Louvre, diante de um quadro de Adão e Eva
no Paraíso.
Diz o francês:
- Olhem como os dois são bonitos! Ela alta e magra, ele másculo e bem cuidado. Devem ser
franceses!
 E o inglês:
- Que nada! Veja os olhos deles, frios, reservados, só podem ser ingleses!
E o brasileiro:
- Discordo totalmente! Olhem bem, não têm roupa, não tem casa, só têm uma maçã pra
comer e ainda pensam que estão no Paraíso. Só podem ser brasileiros!

Dois portugueses assaltaram um carro forte e cada um levou um malote fechado. Meses
depois eles se encontraram:
- Oh! Manoel tinha muito dinheiro no seu malote?
- Que nada! 800 reais e alguns cheques pré-datados! E o seu?
- Nem te conto! Tava assim de Notas Promissórias, acabei de pagar a última ontem!

O cara estava no cinema, assistindo um filme com o cachorro do lado. E, acredite, o
cachorro não parava de rir.
Um homem que estava na fileira de trás comentou:
- Ô, cara! Você viu isso? O seu cachorro não para de rir do filme!
E o dono do cachorro:
- Pois é, também estranhei. Ele odiou o livro...

Mensagens

Numa escola pública, estava ocorrendo uma situação inusitada: meninas que usavam batom,
todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de batom. O diretor andava
bastante aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme para limpar o espelho ao
final do dia. Mas, como sempre, na tarde seguinte, lá estavam as mesmas marcas de
batom... Um dia, o diretor juntou o bando de meninas no banheiro e explicou pacientemente
que era muito complicado limpar o espelho com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez
uma palestra de uma hora. No dia seguinte as marcas de batom no banheiro reapareceram.
No outro dia, o diretor junto o bando de meninas e o zelador no banheiro, e pediu ao zelador
para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador imediatamente pegou um pano, molhou
no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais apareceram marcas no
espelho. Moral da história: Comunicar é sempre um desafio! Às vezes, precisamos usar
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque a bondade que nunca
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca esgota não é paciência, é
subserviência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, é
indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância, é imbecilidade. O
conhecimento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com os
humildes.

Miscelânea

Nos dias 7, 14, 21 e 28 de
janeiro, a Fundart
promove o evento “Férias
com Histórias” – Lendas
e Causos de Ubatuba –
com a professora Mariza
Taguada. Trata-se de um
evento que tem o objetivo
de divulgar as
manifestações da cultura
ubatubense e oferecer
entretenimento, tanto
para pessoas da própria
cidade, como também

para os visitantes.A
professora Mariza
Taguada, que fez
especialização no Museu
da Língua Portuguesa em
oficinas realizadas pela
Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo,
desenvolve o trabalho de
Contação de História em
Oficina da Fundart, junto
à Rede Municipal de
Ensino, e se apresenta em
eventos promovidos pela

Fundação. O “Férias com
Histórias” acontecerá
todos os sábados de
janeiro, sempre a partir
das 18 horas, no
 Auditório do Sobradão do
Porto, na Praça Anchieta,
38 – Centro. Informações
na Fundart pelos
telefones (12)
38337000/7001. O
ingresso é de

R$5,00                                             

Sábados de janeiro terão
evento de contação de
histórias em Ubatuba


