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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
anunciou que a Prefeitura
vai abrir licitação para a
construção de mais dois
Pronto Atendimentos
(PAs) no município. Eles
serão instalados nas
regiões do Parque Três
Marias e da Esplanada
Santa Terezinha.Dessa
forma, Taubaté passará a
contar com quatro PAs, já
que a cidade já conta dois,
instalados pela atual
administração na
Gurilândia e no
Cecap.Peixoto anunciou
as novas unidades durante
a inauguração do novo
Pronto Socorro Infantil
(PSI), na manhã da última
segunda-feira, 9 de
janeiro.Além dos PAs, o
prefeito informou que
também será implantado
um novo laboratório de
análises clínicas, que
funcionará nas antigas
dependências da empresa
White Martins, próximo à
CTI.”Com esse conjunto
de obras vamos melhorar

de maneira significativa o
atendimento na área de
saúde em nossa cidade”,
afirmou o prefeito.
Segundo Peixoto, o novo
PSI contará com a
retaguarda do Hospital
Universitário (HU) para
os casos que
necessitarem de
internação.”Também já
fechamos acordo com o
HU para a cessão de mais
43 leitos, que serão
destinados para os casos
de internação
provenientes do Pronto
Socorro Municipal”,
completou.A implantação
do novo PSI é resultado
de convênio feito pela
atual administração
municipal com a Unitau e
a Fust.A entrega da
unidade contou com as
presenças do pró reitor de
Administração da
Universidade de Taubaté
(Unitau), Francisco José
Grandinetti, e do
presidente da Fust -
Fundação Universitária de
Saúde, Isnard de

Albuquerque Câmara
Neto.O novo PSI foi
instalado no antigo setor
de ortopedia do Hospital
Universitário (HU) e está
localizado na esquina da
Avenida Granadeiro
Guimarães com a Rua
Jacques Félix.
O local conta com cerca
de 400 m², transformados
em consultórios,
a l m o x a r i f a d o ,
 sala de espera com
banheiro, secretaria,
posto de
enfermagem, sala de
observação, sala de
sutura, isolamento,
rouparia e área para
descanso médico.Para o
prefeito Peixoto, a
entrega do novo PSI
“concretiza uma grande
aspiração da
administração municipal e
de toda a população”.
“Com as novas
instalações vamos elevar
muito a qualidade do
atendimento de urgência e
emergência do setor”,
completou.

Peixoto entrega novo PSI e anuncia

mais dois Pronto Atendimentos para

Taubaté

O governador Geraldo
Alckmin sancionou na
segunda-feira, 9, no
Palácio Boa Vista, em
Campos de Jordão, o
Projeto de Lei 66/2011
que cria a Região
Metropolitana da Vale e
Litoral. A RM Vale é um
instrumento do Estado
que permitirá o
planejamento e a gestão
de questões comuns que
afetam as cidades da
região. Com a criação da
RM os 39 prefeitos e o
governo do Estado
trabalharão em conjunto
políticas públicas com o
objetivo de agilizar a
resolução de problemas
comuns nas cidades da
região.Com a instituição
da RM Val e Litoral
Norte, que foi dividida em
cinco sub-regiões, serão
criados instrumentos de
planejamento, execução e
fomento das ações
metropolitanas. Será
criado o Conselho de

Desenvolvimento e a
partir dele os Conselhos
Consultivos, o Fundo e a
Agência de
Desenvolvimento.Conselho
de Desenvolvimento O
Conselho de
Desenvolvimento da
Região Metropolitana de
São Paulo será composto,
de forma paritária, pelos
prefeitos dos 39
municípios da região e
representantes do
Governo do Estado. O
Conselho será a principal
entidade de deliberação
sobre planos, projetos,
programas, serviços e
obras a serem executados
na RMSP com recursos
do Fundo de
Desenvolvimento. Entre
as áreas de atuação do
colegiado estão o
planejamento e uso do
solo, transporte e sistema
viário regional, habitação,
saneamento ambiental,
meio ambiente,
d e s e n v o l v i m e n t o

econômico e atendimento
social.Sub-regiões A RM
Vale e Litoral Norte será
dividida em cinco sub-
regiões: Cruzeiro
(Arapeí, Areias, Bananal,
CRuzeiro, Lavrinhas,
Queluz, São José do
Barreiro, Silveira);
Guaratinguetá (Aparecida,
Cachoeira Paulista,
Canas, Cunha,
Guaratinguetá, Piquete,
Potim, Roseira); São José
dos Campos (Caçapava,
Igaratá, Jacareí, Jambeiro,
Monteiro Lobato,
Paraibuna, Santa Branca,
São José dos Campos);
Taubaté (Campos do
Jordão, Loginha,
Natividade da Serra,
Pindamonhangaba, Santo
Antonio do Pinhal, São
Bento do Sapucaí, São
Luiz do Paraitinga,
Taubaté, Tremembé,
Redenção da Serra);
Litoral Norte
(Caraguatatuba, Ilhabela,
São Sebastião, Ubatuba).

Estado sanciona lei que
cria a Região

Metropolitana do Vale do
Paraíba

Projetos que tratam de
Educação e Esportes
obtiveram o maior índice de
aprovação pelas comissões
da Câmara de Taubaté em
2011. A Comissão de
Educação, que também trata
de Cultura e Turismo, e a de
Esporte e Lazer, registraram
100% de pareceres
favoráveis a projetos
analisados, de acordo com
relatório do setor de
Comissões Permanentes.Os
números levam em conta
propostas apresentadas
pelos vereadores e pelo
prefeito. As Comissões são
formadas por três integrantes
e um suplente e são
renovadas anualmente, assim
como a Presidência da Casa.
A vereadora Pollyana Gama
(PPS) e vereador Alexandre
Villela (PMDB) presidiram as
comissões de Educação e
Esportes em 2011.O terceiro
melhor índice de aprovação
de projetos foi da Comissão
de Finanças e Orçamento,
que era presidida por
Luizinho da Farmácia (PR) –
152 dos 157 projetos
analisados, 96,8%, tiveram
aval, número semelhante à
quantidade de pareceres

favoráveis emitidos pela
Comissão de Saúde que
aprovou 96,15% das
propostas estudadas. Maria
Teresa Paolicchi (PSC)
presidiu esta Comissão, que
trata também de assuntos
relacionados a Trabalho,
Seguridade Social e Servidor
Público.A Comissão de
Obras, Serviços Públicos,
Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente, que tinha
como presidente Rodrigo
Luis Silva “Digão” (PSDB)
aprovou 93% das propostas
analisadas e a Comissão de
Justiça e Redação, presidida
por Chico Saad (PMDB), foi
favorável a 78,4% dos
projetos.A análise da
Comissão de Justiça é a
primeira etapa do processo
de tramitação de um projeto,
depois que é lido em sessão
ordinária. Pareceres
contrários da
Comissão de Justiça são
levados ao plenário para
discussão e votação.”É difícil
prever como será a
m o v i m e n t a ç ã o
das propostas este
 ano. Cada ano apresenta
temas preponderantes, de
acordo com a realidade.

Podemos afirmar que,
embora em ano eleitoral, os
integrantes das comissões
vão continuar analisando
tecnicamente os projetos,
levando em consideração
principalmente os aspectos
legais e constitucionais”,
considerou o presidente da
Casa, Luizinho da
Farmácia.A Comissão
Especial de Fiscalização
Financeira e Orçamentária,
presidida por Chico Saad,
analisou seis propostas em
2011, e aprovou todas.
Cabe a ela a fiscalização
contábil, financeira,
orçamentária, operacional e
patrimonial do município e
das entidades da
administração direta e
indireta. Nova comissãoEm
2011, os vereadores
aprovaram a criação da
Comissão Permanente de
Direitos Humanos, proposta
por Orestes Vanone (PSDB).
Ela tem papel de opinar sobre
processos relativos à
violação dos Direitos
Humanos ou sua ameaça,
fiscalizar programas do
Executivo e atividades de
entidades que atuem na
defesa e proteção destes.

Propostas de Educação e Esportes
têm maior índice de aprovação de

pareceres

O Sesc Taubaté realiza
neste mês de janeiro
intervenções de dança
com aulas abertas de
vários ritmos calientes,
Merengue, Soltinho,
Bolero e Chá chá chá. As
aulas acontecem com o
Grupo Sambarts de São
Paulo, todas as terças e
quinta de janeiro, às

19h30 e são gratuitas. A
atividade faz parte do Sesc
Verão 2012 um projeto
que propõe esporte para
todos, com atividades
prazerosas para
sensibilizar as pessoas a
incorporarem a prática
esportiva em seu
cotidiano.Programação
das aulas:Dias 10 e 12,

Merengue Dias 17 e 19,
Soltinho Dias 24 e 26,
Bolero Dias 31 e 02/02,
Chá chá chá Terças e
quintas, às 19h30. Grátis
Serviço Sesc Taubaté.
Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc Taubaté realiza
aulas abertas de Ritmos

calientes

Pra quem gosta de samba
e não sabe sambar, é a
grande oportunidade. Pra
quem sabe sambar então,
vai dar aquele show nesse
Carnaval.”Oficina de
Samba no Pé”, com o

instrutor Átila Moura, nos
dias 04 e 11 de fevereiro
(2 sábados), das 17h às 19
horas, no Centro Cultural
Municipal de Taubaté.As
inscrições são gratuitas e
devem ser feitas no

próprio Centro Cultural,
situado na Praça Cel.
Vitoriano, 1, Centro, no
período de 23 a 31 de
janeiro, em horário
comercial Informações:
(12) 3625-5140.

Oficina gratuita de
Samba no pé
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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.

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 CulturaQuem mora e visita

Caraguatatuba, no Litoral Norte
de São Paulo, poderá conferir a
1ª Mostra Independente de
Teatro, que acontece entre os
dias 12 e 15 de janeiro, na Praça
do Caiçara, junto ao Polo Cultural
Adaly Coelho Passos, no centro
da cidade.O encontro é uma
iniciativa da Associação
Popatapataio de Arte e Cultura,
em parceria com grupos de teatro
da região e tem por objetivo criar
um espaço de divulgação e
confraternização da arte
teatral.Dezessete grupos irão
participar da primeira MIT, entre
eles estão a “Cia E.”, “Guilherme
Ivanes Companhia Teatral”, o
“Grupo Jovem”, da Associação
Popatapataio de Arte e Cultura,
a dupla de contadores de
histórias “Nhá Rita e Léco
Borba”, de Caraguatatuba,
“Abençoados por
Cunhambebe” e “1ª Trupe
Circense”, de Ubatuba, o
“Quarteto D”, de São Sebastião,
o “Grupo Teatral Maembipe”, de
Ilhabela, entre outros. A MIT
também recebe grupos
convidados das cidades de
Taubaté, Diadema, Guaratinguetá
e Campinas.A primeira
apresentação está prevista para
as 18h e traz a peça “Farsa da
Boa Preguiça”, da Cia
Popatapataio. Com propósito de
incentivar a arte e cultura em
geral, a MIT traz o lançamento
do livro “Dos Símbolos
Numinosos”, de Willian
Figueiredo e a apresentação
musical do cantor Caddu. No total
serão quatro dias de evento e 18
apresentações culturais com
entrada franca. Todos os dias,
após as apresentações, haverá
debates abertos à participação de
artistas e público presente sobre
o tema: “Sustentabilidade do
teatro de grupos no Litoral
Norte”.Para realizar a 1ª Mostra
Independente de Teatro na
cidade, os organizadores
contaram com a ajuda de
parceiros e voluntários, além da
venda camisetas promocionais
no valor de R$25,00. O valor irá
auxiliar na quitação de despesas
referentes a transporte e
alimentação dos grupos
participantes. As camisetas
podem ser adquiridas na Loja
“Ruth e Noemi”, localizada na
Av. Anchieta - 808, Centro de
Caraguatatuba. A peça “Farsa da
Boa Preguiça”, da Cia
Popatapataio abre a MIT, em
CaraguatatubaServiçoEvento:
MIT - 1ª Mostra Independente
de Teatro do Litoral Norte de São
PauloData: 12 a 15 de
janeiro.Local: Praça do caiçara -
Polo Cultural Profª. Adaly Coelho
Passos – Praça Cândido Motta,
72, Centro – Caraguatatuba/
SP.Contato: (12) 9749-5978 |
ciapopatapataioteatro@gmail.comRede
Social: www.facebook.com/
mit.teatro Acompanhe a
programação completa da 1ª
MIT Dia 12 de janeiro (quinta-
feira)18h - “A Farsa da Boa
Preguiça” - Cia Popatapataio de
teatro – Caraguatatuba.Sinopse:
A peça tem como tema principal
o elogio à preguiça ou como
define o seu autor “ócio criador
do poeta”. O texto é composto
de três atos que podem ser
representados de forma
independente. Seguindo a
tradição medieval , Suassuna
introduz cada ato por um prólogo
e o termina por um exemplo, uma
lição. No prólogo anuncia o que
vai se passar, descreve o espaço
cênico e introduz os
personagens, sempre dando
características especificas a cada
personagem, Suassuna traça um
retrato dos asais que
protagonizam a obra: Simão e
Neivinha, Aderaldo e Clarabela.
Direção, de Valter

Padgurschi.19h30 - “O Urso” -
Abençoados por Cunhambebe –
Ubatuba.Sinopse: Do autor
russo Anton Tchecov, trata-se
de uma comédia adaptada, mas
que não perde sua raiz e graça
ao propor uma guerra de sexos,
conta com o fiel mordomo para
intermediar as discussões
desvenda os segredos do
falecido Nicolau. A peça recebeu
prêmios do Mapa Cultural
Paulista 2012 e ficou em 2º lugar
entre os participantes. O texto é
de Anton Tchecóv com
adaptação e direção de Heyttor
Barsalini).21h - “Sonho de uma
noite de verão” - Cia Teatral
Maembipe – Ilhabela.Sinopse:
Sonho de uma noite de Verão” é
uma adaptação da comédia de
Willian Shakespere encenada por
25 alunos das Oficinas Culturais.
A peça conta a história de 4
jovens enamorados que tem suas
vidas modificadas por seres da
floresta, tudo acontecendo numa
única noite de verão. Dia 13 de
janeiro (sexta-feira)18h - “Quem
conta um conto, aumenta um
ponto” - Cia Teatral Guilherme
Ivanes –
Caraguatatuba.Sinopse: “Quem
conta um conto, aumenta um
ponto” envolve três atores numa
viagem de pura imaginação, com
histórias super divertidas, mas
que deixam mensagens e lições
de vida. A direção é de Guilherme
Ivanes.18h40 - “Contos e Causos
Caiçaras” - Nhá Rita e Léco
Borba – Caraguatatuba.Sinopse:
Usando vocabulários próprios e
trejeitos bem caiçaras, um
diálogo entre Nhá Rita e Léco
Borba desvenda contos e contos
que ninguém nunca imaginou,
envolvendo os espectadores
num clima de saudosismo que
prende a atenção.19h30 -
“Arlequim e Colombina” - Cia E
PONTO –
C a r a g u a t a t u b a S i n o p s e :
“Arlequim e Colômbia” é uma
encenação de época da
Commédia Dell’Arte. Trata-se de
um drama entre 3 personagens
que se amam entre si e propõe
um final surpreendente. Com
direção de Didi Moreira e texto
de Gabriella Slovick, o elenco é
formado por 4 atores.21h –
“Rascunho” - Sercirco
(Associação de Arte Circense) -
(Guaratinguetá).Sinopse: Entre
palhaços, mágicos e malabares,
“Rascunho” tem a proposta de
“passar a limpo” sua própria
vida. Dependente químico, o
palhaço Rascunho segue pela
vida buscando e tentando
reescrever sua história entre a
dependência e sua própria
inocência. A mensagem está na
condição essencial do
reconhecimento do próprio “eu”,
da palavra “viver” e do próprio
sentido do recomeço, tão difícil
para alguns. A direção é de Fredy
Matos com produção e
sonoplastia de Doka Miacci. Dia
14 de janeiro (sábado) 09h às 12h
– Workshop “O riso solidário” -
Associação Italiana Darearte.
16h - Caddu - Show Musical –
Caraguatatuba.16h30 -
Lançamento do Livro “Dos
Símbolos Numinosos”, de
William Figueiredo –
Diadema.Sinopse: William
Figueiredo nos apresenta neste
belo trabalho, espaço de
interação e performace. Cultura
e identidade, construções
coletivas e a própria vida que se
interagem. Com exemplos bem
escolhidos de manifestações
culturais que vai do teatro aos
rituais populares, sua análise
percorre pensamentos e
teorias.18h – “Circo de Graça na
Praça” - 1ª Trupe Circense de
Ubatuba – Ubatuba.Sinopse:
Com roteiro e direção de Michela
Mozena, o espetáculo é uma
proposta divertida e poética

reunindo as melhores
habilidades e cenas da 1ª Trupe:
pernas de pau, malabares,
acrobatas, músicos e poetas. O
espetáculo é realizado em praça
pública, num “circo” feito com
fitas e balões de gás hélio. A
intenção é chamar a atenção e
provocar o encantamento. No
final do espetáculo, uma
surpresa!19h30 – “Caiçaradas e
Histórias” - Quarteto D – São
Sebastião.20h30 - Performance
“Mantiké II” - Instituto Le
Hasard (Diadema).Sinopse:
Performace “Mantiké II” trata-se
de uma performace que convida
o espectador a fazer parte da
cena. O trabalho inicia-se com
mantras e invocações, em
seguida quatro pessoas são
convidadas a levar cada uma vela
relativa ao quadrante, enquanto
o performer leva uma quinta
chama. Um cortejo deposita as
velas em local determinado onde
é feito o encerramento da
ação.21h - “Um dia com a Família
Burg” - Família Burg –
Campinas.Sinopse: “Um dia Com
a Família Burg” é um espetáculo
de palhaços que traz o melhor do
humor circense. A peça
participou de festivais de circo e
teatro pelo interior e litoral
paulista, circulou por mais de 40
cidades e integrou o Circuito
SESC das Artes e o V Litoral em
Cena de Caraguatatuba. O
espetáculo traz uma leitura do
universo circense através do
olhar ingênuo e estúpido do
palhaço que atua diretamente
com o público valendo-se do que
tem de mais especial para
mostrar: magia, canto, dança e,
para completar, a simpática
burrinha Filomena, uma incrível
boneca em tamanho natural,
manipulada por dois artistas.Dia
15 de janeiro (domingo)Das 09h
às 12h - Workshop “O riso
solidário” - Associação Italiana
Darearte.18h - “Tempo de
Sonhar” - Cia Fulô –
Ubatuba.Sinopse: “Tempo de
sonhar” é o verdadeiro teatro de
bonecos que propõe manter vivo
este fascínio que todos têm por
eles, independente de idade. A
Cia Fulô  teatro de Animação
sediada em Ubatuba Litoral Norte
de São Paulo busca manter essa
tradição viva através de suas
oficinas e apresentações. Com a
utilização de Marionetes
Ecológicos (marionetes feitos de
garrafa Peti) propõem vivenciar
uma arte com consciência
ecológica.19h30 - “Donde?” - Cia
Genérico –Taubaté.Sinopse:
“Carrego na mala a lembrança de
onde passei, olho para trás, Lá
atrás não a nada, e nada mais...”.
A Jornada de dois Palhaços que
partiram e estão a caminho de
algum lugar! Mas onde vão
chegar? De onde vieram? E pra
onde vão? Nesse lugar qualquer
coisa pode acontecer. Entre
encontros e desencontros a
história acontece e o segredo por
fim é revelado. Muita emoção e
mistério cercam essa história.21h
- “O Viajante, o Bicho e a Princesa
que não sorria” - Associação
Popatapataio de Arte e Cultura –
Caraguatatuba.Sinopse: A peça
conta a história de um Viajante
que passa a vida pelas estradas
e caminhos. Um dia chega a uma
vila, onde fica sabendo que
existe uma princesa que nunca
sorri. Na Praça do vilarejo, os
Malfeitores batem cruelmente
num defunto por ele não ter
quitado suas dívidas em vida. O
Viajante intervém e acaba
trocando seus poucos pertences
pelas dívidas do morto, que
recebe um enterro digno.A partir
deste momento, sem perceber o
Viajante passa a ter como
acompanhante o Bicho que o
segue por de vá. A história
promete muitas surpresas.

Associação de Arte e Cultura

promove a 1ª Mostra

Independente de Teatro no

Litoral Norte de São Paulo
A Prefeitura de

Caçapava, por meio da
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer,
promove a partir do dia 9
de janeiro mais uma
edição do projeto Cine
Férias com sessões
gratuitas no Cine Vogue.
O projeto será realizado
durante duas semanas: de
9 a 13 e de 23 a 27 de
janeiro.No total serão
exibidos 20 filmes. Serão
realizadas duas sessões
diárias: às 14h, para o
público infantil, e às 16h,
para o público infanto-
juvenil.A programação
contempla basicamente

produções infantis e
infanto-juvenis que
frequentaram o circuito
comercial nos últimos
meses. Inclui gêneros
como desenhos,
animações, aventuras e
c o m é d i a s
românticas.Entre os
destaques da
programação estão títulos
como os infantis “Rio”,
“Os Smurfs – O Filme” e
“Carros 2”. Para o público
infanto-juvenil serão
oferecidos filmes como
“Piratas do Caribe –
Navegando em
Águas Misteriosas” e
“Velozes e

Furiosos 5”, entre
outros.A animação “Rio”
abre a programação dia 9,
com sessão às 14h. O
filme “Planeta dos
Macacos: A Origem” será
exibido na sequência, às
16h.O objetivo do projeto
é oferecer
entretenimento gratuito
para crianças e adultos no
período de férias.
Projeto Cine
Férias 2012 – De 9 a 13 e
de 23 a 27 de janeiro de
2012. Local: Cine Vogue
- Rua Cel. José
Guimarães, 160, Centro –
Caçapava. Horário: 14h e
16h. Grátis.

Caçapava: Projeto
Cine Férias oferece

sessões gratuitas de
cinema


