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A cidade de Santo Antônio
do Pinhal, oferece várias
atrações aos turistas. Para
quem gosta de artesanato de
qualidade, o “Caminho das
Artes” é imperdível. Este
roteiro turístico foi elaborado
pelos próprios artistas que
vivem na cidade com o
objetivo de divulgar a arte
local.Encravada no alto da
Serra da Mantiqueira, Santo
Antônio do Pinhal é uma
típica cidade do interior,
tranquila e hospitaleira. Não
é por acaso que vários
artistas renomados
resolveram se instalar na
cidade com seus ateliês.No
“Caminho das Artes” os
artistas facilitam o acesso as
suas obras abrindo os ateliês
a visitação. O turista pode
comprar ou encomendar
peças exclusivas em
cerâmica, joias, móveis, arte
em madeira e tecido, além de
velas, produtos de banho,
chás e temperos.Os
artistasDeste roteiro
turístico faz parte o artista
Leonardo Bueno
(www.leonardobueno.com)
que transforma madeira
descartada como resíduo em
incríveis peças de arte e
design. Leonardo já
participou de exposições no
mundo inteiro, como Viena,
Paris, Budapeste, Londres,
Milão e Madri.O ateliê de
Morito Ebine
(www.moritoebine.com)
também está no roteiro. Ele
é mestre na confecção de
móveis de encaixe e segue as
técnicas da tradicional
marcenaria japonesa. As
peças são muito criativas e
duráveis.Outro artista, André
M a r x
(www.andremarx.com.br),
utiliza também a madeira
como matéria prima, tem um

estilo próprio e seus móveis
são confeccionados em
madeiras amazônicas,
provenientes de manejo
sustentável ou
demolição.Outro ateliê que
não pode deixar de ser
visitado é do premiado artista
Eduardo Miguel
(www.eduardomiguelpardo.com)
que utiliza madeira
descartada como lixo e a
transforma em verdadeiras
obras de arte. Gravetos,
sementes, bambu, restos da
construção civil ganham
formas belíssimas nas mãos
de Eduardo que foi
premiado no Japão, Itália e
Noruega.Já quem procura
peças em cerâmica deve
visitar neste roteiro o Jardins
de Barro Cerâmica
(www.jardinsdebarro.com.br).
A paulista Nancy Barros
transformou a chácara de
final de semana na sua casa
definitiva em Santo Antônio
do Pinhal. Lá também
montou o ateliê onde trabalha
com criações exclusivas,
produzidas uma a uma e
queimadas em alta
temperatura. A artista Sylvia
Garner também desenvolve
peças exclusivas de cerâmica
de alta temperatura para
cozinha e decoração, e joias
em prata. Ela aceita
encomendas.A Cerâmica
Dejulis também faz parte do
Caminho das Artes. O artista
Dejulis utiliza uma milenar
técnica japonesa, conhecida
como Raku, dando as peças
uma esmaltação bem
diferenciada.No “Caminho
das Artes” o turista ainda
encontra a Phamarcia de
Quintal com produtos
elaborados artesanalmente
com ervas e flores; a Casa
da Mata que, literalmente,
fica no meio da mata e vende

shiitake e outros produtos
artesanais como chutneys,
geleias e antepastos; a
História em Retalhos com
trabalhos em patchwork; a
Arte Madeira & Memória,
onde peças e móveis antigos
são restaurados e
transformados; a Fazenda
R e n ó p o l i s
(www.renopolis.com.br)
que, além de vender
produtos artesanais feitos
com material da fazenda,
como palha de milho e
sementes, tem uma casa de
chá onde o turista pode
escolher entre mais de 40
tipos para acompanhar os
bolos e tortas vendidos por
lá. Já a Prata d`lua vende
peças produzidas em prata,
cobre e latão com pedras
semipreciosas. Todas com
design exclusivo.E,
finalmente, quem aprecia
velas não pode deixar de
passar na Oficina das Artes
Santo Antonio do Pinhal. Lá
o turista vai encontrar velas
e luminárias artesanais
produzidas com madeira,
bambu e flores secas.
Quem quiser fazer o roteiro
“Caminho das Artes” e se
hospedar na cidade vai
encontrar dezenas de
pousadas charmosas, de
vários estilos e preços. O
visitante pode pegar este
roteiro turístico, i
nclusive com o mapinha com
a localização de todos os
ateliês, no Centro de
Informação Turística, que fica
logo na entrada de Santo
Antônio do Pinhal, e na
Associação Comercial
(Acasap) localizada na Praça
do Artesão. Mais
informações nos telefones
(12) 3666 1444 / 3666 2595
/ 3666 2105 ou pelo site
www.acasap.com.br

“Caminho das Artes” em
Santo Antônio do Pinhal

reúne vários artistas
com ateliês abertos ao

público
A Faculdade Anhanguera de
Taubaté (unidade 2)
promove no dia 24 de abril
(terça-feira) uma campanha
de doação de sangue. Neste
dia, a instituição mobiliza
funcionários, alunos,
professores e a comunidade
com o objetivo solidário de
estimular a doação de
sangue. A coleta será
destinada para o
hemonúcleo da cidade.”A
ação, além de ser um ato de
cidadania, visa contribuir
para salvar a vida de vários
pacientes que necessitam de
transfusão de sangue”, avalia
a coordenadora do curso de
Tecnologia em Marketing da
unidade e uma das
idealizadoras da iniciativa,
professora Ana Teresa
Ratti.Além da campanha de
conscientização sobre a
importância da doação de
sangue, serão feitas coletas
na própria Faculdade, das
8h às 12h. “Nossa
expectativa é angariar 60
bolsas de sangue para
colaborar com os estoques
do hemonúcleo”, comenta

Ana Teresa. A coleta será
feita por profissionais do
Núcleo de Hematologia e
Hemoterapia de Taubaté.Os
interessados em colaborar
com as doações devem estar
em boas condições de
saúde e descansados, ter
entre 18 e 65 anos, pesar no
mínimo 50 quilos, estar
alimentados, evitando ingerir
alimentos gordurosos antes
da doação, além de
apresentar um documento
com foto.A Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 2) está localizada
na Avenida Charles
Schnneider, 585 - Parque
Senhor Bonfim. Serviço:
Campanha de doação de
sangue Data: 24 de abril
Horário: das 8h às 12h
Local: Faculdade
Anhanguera de Taubaté
(unidade 2) Endereço:
Avenida Charles Schnneider,
585 - Parque Senhor Bonfim
Sobre a Anhanguera
Educacional Participações
S.A. A Anhanguera
Educacional Participações
S.A é o segundo maior grupo

educacional do mundo em
número de alunos. Alinhada
à nova fase de
desenvolvimento do Brasil, a
Instituição oferece ao jovem
trabalhador conveniência e
conteúdo compatível com o
mercado de trabalho em
seus cursos de graduação,
pós-graduação, extensão e
formação profissional,
contribuindo com o projeto
de vida dos alunos de
crescimento e ascensão
profissional. A companhia é
líder no uso de novas
tecnologias e está presente
em todos os estados
brasileiros, com 73 câmpus
e mais de 500 unidades de
educação a distância,
incluindo a Rede LFG, maior
especialista na preparação e
qualificação de profissionais
para atuar com excelência no
setor público.
Reconhecida pelas melhores
práticas de governança
corporativa, ingressou na
BM&FBovespa em março
de 2007 e,
 atualmente, integra o Novo
Mercado.

Faculdade Anhanguera
realiza campanha de
doação de sangue

Durante 3 dias, profissionais
debatem diversos temas no
clima de outono da serra.
Entre os dias 20 e 22 de abril,
o Home Green Home recebe
o 10º Congresso de Estética
e Cosmetologia (Bel Col), que
reunirá profissionais da beleza
e saúde, num encontro que
apresentará novas técnicas e
tecnologias nos tratamentos e
cuidados com a pele e o corpo.
Os temas que serão
abordados nos dois dias são
Estética facial, Cosmetologia,
Nutrição, Clínica Spa Service,
Gestão de negócios,
Inteligência emocional e área
j u r í d i c a ,
numa programação formada
por palestras, workshops
paralelos, visitação à área de
exposição e reunião de
negócios. As palestras
ministradas apresentam
questões como “Drenagem
Linfática: suas melhores

aplicabilidades”; “Estética
tridimensional: Redefinindo a
face com recursos
cosmetológicos e entendendo
a tridimensionalidade da
pele”; “Biofísica
cosmecêutica: a ruga na mira
do som”; “Nutrição clínica em
estética: uma abordagem em
beleza, saúde e bem estar”;
“Circuito de terapias em
remodelação corporal
integrada (Seqüencial
Progress Wellness)”;
“Sucesso é quando a
oportunidade encontra o
preparo: Como construir
resultados a partir de
pessoas”; “Um olhar jurídico
na estética: abrindo os olhos
para consumidores
oportunistas” e uma sessão de
entrevista “Pergunte aos
especialistas – Diferenciais
para os procedimentos
cirúrgicos de
sucesso”.Durante a abertura

do evento haverá a entrega do
9º Troféu Omenaje - Prêmio
Bel Col de Talentos da
Estética, que premiará os
profissionais que mais
contribuíram com seu trabalho
para o desenvolvimento do
setor de estética,
nas categorias Esteticista do
Ano, Talento Educacional,
Prêmio Experiência,
Revelação do Ano,
Filantropia e Fidelidade Bel
Col.O 10º Congresso de
Estética e Cosmetologia (Bel
Col) é uma realização do
Laboratório Bel Química,
com apoio do Campos do
Jordão Convention & Visitors
B u r e a u .
 Informações e inscrições
pelo telefone (11) 4161-8450
ou  www.be lco l .com.br /
congresso  Home Green
Home fica na Rua Adolfo
Torresin, 800 - Alto do
Capivari. Tel: (12) 3669-0300

Campos do Jordão recebe o
Congresso de Estética

Encontro internacional
homenageia na 1ª edição
Amácio MazzaropiUma das
ações culturais que acontece
neste mês de abril está o I
Festival Internacional de
Cinema de Campos do
Jordão, que acontece entre os
dias 27 de abril a 05 de maio,
no Campos do Jordão
Convention Center. Esse
encontro traz à serra, nos 9
dias, exibição de filmes,
workshops, palestras, oficinas
e debates, reunindo
profissionais e espectadores
para conhecer o que está
sendo produzindo em curtas e
longas metragem, que serão
exibidos nas categorias oficial
competitiva de longa, oficial
competitiva de curta, paralelas
e juventude. Sendo que os
materiais competidores têm
produção e finalização entre

os anos de 2010 e 2012.Nesta
primeira edição que terá o fio
condutor, a comédia, o
Festival prestará uma
homenagem a Amacio
Mazzaropi, o eterno Jeca Tatu
que estaria completando 100
anos em 2012. E para
comemorar essa data, a Cia.
Cinematográfica Vera Cruz
concedeu quatro obras do
artista para serem exibidas
durante a programação deste
evento, entre os títulos estão
“Sai da Frente”, “Nadando
em Dinheiro”, “Candinho” e
“O Gato da Madame”.A
expectativa de público é de 25
mil pessoas, sendo que os
ingressos para as sessões de
cinema serão gratuitos e
poderão ser retirados em 3
pontos específicos de Campos
do Jordão, o que tornará ainda
mais democrático o Festival e

atingindo aos diversos
públicos, entre moradores e
visitantes.O I Festival de
Cinema de Campos do Jordão
é uma realização da Confraria
de Comunicação e Kling &
Associados, com curadoria do
Diretor do MIS - SP, André
Sturm, com patrocínio da
Instituto Elektro, Lorenzetti e
Ache. Apoio Cultural da
Prefeitura da Estância de
Campos do Jordão, PROAC,
ISPAC (Instituto São Paulo de
Arte e Cultura), Governo do
Estado de São Paulo, Lei
Reaunet, Associação
Comercial Empresarial de
Campos do Jordão, Central de
Pousadas,Cozinha da
Montanha e Campos do
Jordão e Região Convention
& Visitors Bureau.
Informações pelo site
www.cinemaemcamposdojordao.com.br

  Campos do
Jordão:Festival de
Cinema começa no

próximo dia 27 de Abril

Festival Encontro na Fé 13
sex – 21h – Show David
Quinlan – show Evangélico
Praça de Eventos 14 sab –
21h – Show Tony Alison –
show Católico – Praça de
Eventos 20 sex - 19h –
 Missa Campal com Bispo
D. Altieri – Praça de
Eventos 21h  Show Padre
Zézinho – Praça de Eventos
21 sab – 16h – Marcha
para Jesus  concentração
Praça JK  19h – Shows
Evangélicos com Bandas
Locais – Praça de
Eventos  21h – Show Jota
“A” – show evangélico –
Praça de Evento 27 sex –
21h  Show David Sacer –
show evangélico – Praça de
Eventos 28 sab -  21h –
 Banda Dominus – show
católico – Praça de Eventos
29 dom – 18h – Patati
Patatá – show infantil –
Praça de Eventos Cultura14
s a b  –  E x p o s i ç ã o
Memórias - Saguão Teatro
Mario Covas  terça a sexta
das 10h às 17h e sábado e
domingo a partir das 14h 16
s e g   E x p o s i ç ã o
Cerâmica Torno e
Modelagem - Saguão da
Fundacc – das 9h às 17h, de

Programação oficial de
Aniversário de

Caraguá – 155 anos
segunda a sexta 20 sex -
10h – Lançamento
Exposição Cores do Xingu 
MACC (Museu de Arte e
Cultura de Caraguatatuba) –
Entrada franca 21h – São
Paulo Companhia de
Dança – Teatro Mario
Covas – Classificação: livre.
Entrada franca21 sab – 15h
às 18h - 1º Encontro de
Bandas do Litoral Norte –
Praça Dr. Cândido Motta   
21h – São Paulo
Companhia de Dança –
Teatro Mario Covas 
Classificação: livre. Entrada
franca 27 sex – 21h -
 Caraguá Jazz Big Band e
Chico Oliveira, Teatro
Mario Covas.Classificação:
livre. Entrada Franca28
sab a 1º de maio - Litoral
em Dança – Entrelinhas –
 Teatro Mario Covas e Praça
Dr. Cândido
MottaEsporte15 dom – 8h
– Campeonato Paulista de
Canoagem, Praia da
Cocanha 20 sex  – 10h
 Recreação, Praia do
Indaiá (entre os quiosques
36 e 37) 20 sex – 14h30 –
 Finais do Torneio de
Aniversário da Cidade –
Futebol Amador(adulto),

Campo do 1521 sáb  9h –
 Torneio de Aniversário da
Cidade – Categoria de Base
(finais), Campo do Poiares
21 sáb – 9h – Voo Livre,
Arena de Voo Livre 21
sáb – 10h – Recreação,
Praia do Indaiá (entre os
quiosques 36 e 37)  22
dom – 7h – Festival
Mudando o Ton da
Praça – ginástica,
caminhada, jogos de
tabuleiro, beach tênis,
streetball, parede de
escalada, skate e muito mais,
na Praça Ton Ferreira
(Avenida da Praia)22 dom –
9h  Voo Livre, Arena de
Voo Livre28 sáb – 9h –
 Show “The Dead Rocks”
e outras bandas locais –
Atrações como slackline,
aulas de surfe, brinquedos
infláveis e beach tênis, Praia
do Indaiá (entre os quiosques
36 e 37)29 dom – 7h –
 Corrida e
Caminhada de Aniversário
e 1º Circuito Caraguá de
Águas Abertas – Praia do
Indaiá (entre os quiosques 36
e 37)29 dom – 17h –
 Passeio Ciclístico – Praia
do Indaiá (entre os quiosques
36 e 37)

As inscrições para a
Corrida e Caminhada
Aniversário da Cidade
começaram nesta terça-
feira (10/04/2012) e
podem ser feitas na
secretaria de Esportes e
Recreação ou no
sitewww.caraguatatuba.
sp.gov.br até o dia 22
(domingo). A largada da
prova será no dia 29 de
abril, às 8h30, na Avenida
Geraldo Nogueira da
Silva, no trecho que
compreende os quiosques
36 e 37, no Indaiá. O
percurso de 2 Km será
para os atletas da 1ª (até
13 anos) e 2ª categorias
(de 14 a 17 anos). Já para
os corredores com idades
acima de 18 anos
(agrupados conforme a
faixa etária) e para as
pessoas com deficiência,
o trajeto é de 7 Km. Os
competidores seguem em
direção ao Sul. A
caminhada não é dividida
em categorias.A
participação na corrida
foi limitada em 400
atletas e na caminhada em
200 pessoas. As vagas

remanescentes da
caminhada poderão ser
preenchidas no dia.  O
regulamento da prova e as
fichas de inscrições estão
n o
site www.caraguatatuba.
sp.gov.br. Para as
inscrições pela internet, a
ficha preenchida deve ser
enviada para o e
mailcorridaderuacaragua
@gmail.com  até às
23h59 do dia 22 de abril.
O corredor receberá, em
até quatro dias úteis, a
confirmação da inscrição
por e-mail.  Se o atleta
não receber a mensagem
deve solicitar a
confirmação pelo
telefone na (12) 3888-
2206.  Na secretaria de
Esportes os interessados
podem se inscrever das 8h
às 17h. A concentração
começa às 6h20 com a
entrega dos kits
(camiseta, número e chip)
aos corredores, após a
apresentação de um
documento oficial (RG,
CNH e passaporte), 1 Kg
de alimento não perecível
e o protocolo de

inscrição. O atleta menor
de 18 anos deverá estar
acompanhado do pai ou
responsável para
apresentação da
documentação e
autorização para a retirada
do kit. A Corrida e
Caminhada Aniversário da
Cidade abre o Circuito
Caraguatatuba de Corridas
de Rua, que inclui as
provas de Santo Antônio e
do Dia do Esportista. O
evento é uma realização
do Governo Municipal,
por meio da secretaria de
Esportes e
R e c r e a ç ã o .  S e r v i ç o
Corrida e Caminhada
Aniversário da Cidade 
Inscrições: de 10/04 a
22/04 Horário: das 8h às
17h Local: Secretaria de
Esportes e Recreação  Av.
José Herculano, 50 –
Jardim Britânia Na
internet: www.caraguatatuba.
sp.gov.br Largada: 29 de
abril – Av. Geraldo
Nogueira da Silva
(quiosques 36 e 37)
Horário: 8h30
Informações: 3888-
2206 

Inscrições para a Corrida
e Caminhada Aniversário
da Cidade terminam no

dia 22
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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

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver
estranhos animais que davam saltos incríveis. Imediatamente chamaram um nativo (os
aborígenes australianos eram extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome do
animal. O indígena sempre repetia “Kan Ghu Ru”, e, portanto o adaptaram ao inglês
“kanguroo” (canguru). Depois, os linguistas determinaram o significado, que era muito
claro: os indígenas queriam dizer “não te entendo”.

Crendices

Agosto é o mês de desgosto.
Assobiar à noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a 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.

Humor

Uma loira se formou em Direito, mas estando com algumas dúvidas resolveu formular
um questionário para a OAB:
01 – Qual é a capital do estado civil?
02 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
03 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
04 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
05 – Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada?
06 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
07 – Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
08 – A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
09 – Provocar o Judiciário é xingar o juiz?
10 – Para tiro à queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Uma loira havia comprado uma caixa com 12 garrafas de azeite, mas chegando em
casa ela fica indignada e joga tudo pela janela. Perguntada por que fez isso, ela
respondeu:
- Porque no rótulo das garrafas estava escrito: Desde 1935.

Pergunta: Sabe por que a loira jogou a lâmpada pela janela?
Resposta: Para ver como era a velocidade da luz.

Duas loiras estavam conversando quando começam a falar sobre filhos (já que as duas
tinham filhos pequenos) e uma delas falou:
- Sabe amiga, meu filho já tá andando faz 6 meses.
E a outra responde:
- Nooossaaaaaa! Então ele já deve tá bem longe eim...

Mensagens

Toda vez que praticar um ato, mesmo pequenino, com um bom pensamento, você o
preenche de uma energia que beneficiará você, de uma forma ou de outra, mais adiante.
Mas se o fizer no sentido do mal, esse mal, por ele retido, se voltará contra você, mais
cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre,
bondade, esperança, beleza, alegria a fim de receber estas mesmas coisas de volta na
vida, o que ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida,
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os outros, acredite,
você estará fazendo para você mesmo.

A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, nós
nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamentos e ações de outras
pessoas. Nunca transfira seu poder para ninguém. Tente não se apegar a coisas porque
no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos nós
sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo.

A sorte pode ser atraída pelo astral da pessoa. Aquele que acredita que merece algo
tem muito mais chances de atingi-los do que qualquer outro. Ao se levantar, agradeça a
presença de Deus em seu corpo e lembre-se de que, com manifestação da essência
divina, você merece tudo de bom que está por vir.

Pensamentos

A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.

A paciência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.

Amo aquele que sonha com o impossível.

O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.

A linguagem do amor está nos olhos.

Buscando proteger,
capacitar e gerar
oportunidades para
crianças, jovens e
adolescentes de Taubaté,
a prefeitura vem
investindo cada vez mais
em programas que visam
oferecer formação
profissional, cultural e
ambiental, além de
atividades esportivas e de
lazer, atingindo diversos
bairros da cidade onde
são atingidos mais de 69
mil jovens.Através das
secretarias de
Desenvolvimento e
Inclusão Social,
Educação e Esportes e
Lazer, a prefeitura vem
investindo no
desenvolvimento de
Programas como o
AMETRA (Atendimento
Múltiplo na Educação),
PEEJ (Programa Ensino,
Esportes e Juventude),
Integrarte, Quadra Viva,
Educarte, Ação Semear e
Escolinhas de Esportes
de Competição e
Iniciação, que atendem
em diversos bairros da
cidade, principalmente
os mais carentes.Os
principais bairros
atendidos na cidade são:
Areão, Três Marias,
Parque Planalto, Jardim
América, Jardim
Continental, Estiva,
Gurilândia, Esplanada Sta
Terezinha, Novo
Horizonte, Santa Tereza,
Sitio Santo Antonio, Vila
São José, Bela Vista,
Quinta Dos Eucaliptos,
Chácaras Reunidas
Brasil, Bosque da Saúde,
Cecap, Vila Aparecida,
Jardim Maria Augusta,
Baronesa, Vila São
Geraldo, Belém, Vila
Marli, Jaraguá, CECAP
III, Parque São Luiz,
Jardim Mourisco,
Emecal e diversos outros
locais na região central
com a CTI e o Esportes
Clube Taubaté, todos os
Parque Municipais da
cidade e Escolas da rede
Pública.No último
levantamento realizado
pelas secretarias
envolvidas, foi apontado
que mais de 69 mil
crianças e jovens são
beneficiados por meio
desses programas.De
acordo com o prefeito
Roberto Peixoto, a
prefeitura está ciente de
que crianças e
adolescentes que passam

mais tempo envolvidas
com atividades que
despertem seu interesse,
a c a b a m
consequentemente tendo
menos tempo para entrar
em contato com o mundo
da criminalidade e das
drogas, por isso, vem
incentivando esses
projetos e se engajando
numa luta contra a
violência, que é de toda a
s o c i e d a d e C o n h e ç a
alguns dos projetos
oferecidos pela
prefeitura às crianças e
jovens da
cidade:AMETRA -
oferece atendimento
integral e 26 oficinas de
iniciação social, em
parceria com o SENAI,
direcionadas a
adolescentes, com
atividades múltiplas
educativas, culturais,
recreativas, esportivas e
de lazer. Atende faixa
etária de 7 a 17 anos.
Oferece quatro refeições
diárias, atendimento bio-
psico-social.PEEJ – Visa
à promoção sócio-
educativa de crianças e
adolescentes entre 7 e 14
anos, durante 4 horas
diárias (fora do horário
escolar), desenvolvendo
atividades diversificadas
(educativas, culturais,
artísticas, esportivas e
recreativas). Oferece
duas refeições diárias,
a c o m p a n h a m e n t o
pediátrico e
odontológico.INTEGRARTE
– Oferece aos alunos da
Rede Municipal de
Ensino a oportunidade de
experimentar diversas
formas de arte. O
Integrarte é formado por
p r o f i s s i o n a i s
especializados nas áreas
de Artes Cênicas, Dança
e Ginástica Rítmica,
Artes Plásticas e Música,
além do Integrarte
Recreação que atua nas
escolas de tempo integral
com atividades
esportivas, gincanas,
brincadeiras e
intercâmbios, sendo uma
forma de preparação pré-
dirigida para a vida adulta,
contribuindo para a
formação da
c i d a d a n i a . A Ç Â O
SEMEAR – Consiste em
palestras de prevenção às
drogas, trabalhando a
motivação e
auto estima, abrange 57
mil alunos da rede

municipal, além de
entidades, comunidades e
outras instituições
solicitantes.ASTE Itaim
(Ação Social, Turismo e
Ecologia), oferecendo
atendimento de
aprendizagem lúdica,
iniciação musical,
educação física,
jardinagem, artes,
hotelaria e gastronomia
em parceria com o
SENAC, através de
c u r s o s
profissionalizantes para a
faixa etária de 7 a 14
anos.EDUCARTE: Em
parceria com a SOAPRO,
visa despertar na criança,
cujas mães trabalham
fora, a importância de sua
participação social,
desenvolvendo a
cidadania, criatividade e o
pensamento crítico,
através de uma
programação de
atividades variadas,
adequadas as faixas
etárias.QUADRA VIVA:
Projeto de inclusão com
atividade de iniciação
esportiva de 7 a 14 anos
que atende nas
modalidades: futsal,
vôlei, basquete e
handball. Cada criança é
obrigada a fazer 2
modalidades. Atende aos
bairros do Cecap,
Gurilândia, Vila
Aparecida, Jardim Maria
Augusta e
B a r o n e s a . C E N T R O
COMUNITÁRIO SANTA
HELENA (Bairro Água
Quente): Oferece cursos
de dança, ginástica,
capoeira, além de
atividades esportivas
como futsal, basquete,
handebol e
vôlei.ESCOLINHAS de
Esportes de
COMPETIÇÃO E
INICIAÇÃO: Oferece
atividades de iniciação em
várias modalidades e para
equipes de treinamento
com nível de competição.
Modalidades: Atletismo
Basquete Futebol
Ginástica Artística e
Rítmica Handball
Natação Tênis Voleibol.
Acontece em núcleos
localizados na CTI, Vila
São Geraldo, Belém, Vila
Marli, Jaraguá, CECAP
III, Parque São Luiz,
Jardim Mourisco,
Esportes Clube Taubaté,
Emecal, Vila São José,
ADC Ford, Associação de
Taubaté e TCC.

Prefeitura investe em políticas
públicas que hoje já atendem mais

de 69 mil crianças e jovens em
Taubaté

O Sesc deu início no dia 4 abril
ao consagrado Festival Sesc
Melhores Filmes, no
CineSESC, com a cerimônia
de abertura da 38ª edição do
evento. Nessa noite, serão
entregues os prêmios aos
vencedores nas categorias de
melhor filme, documentário,
ator, atriz, direção, roteiro e
fotografia para os filmes
brasileiros e melhor filme,
direção, ator e atriz para os
filmes estrangeiros, eleitos por
público e crítica entre os
filmes que chegaram aos
cinemas paulistanos ao longo
do ano de 2011.Além da
premiação, a abertura do
festival terá a exibição de um
longa-metragem brasileiro,
inédito, a ser anunciado em
breve.A votação para se
apurar os vencedores do
Festival Sesc Melhores Filmes
foi feita via Internet. No
CineSESC, os frequentadores
votaram também por cédula.
Uma consulta direta foi
realizada à crítica
especializada de todo o país.
A lista completa de filmes
participantes está em
w w w . s e s c s p . o r g . b r /
melhoresfilmes. Os mais
votados por crítica e público
serão exibidos no CineSESC
até dia 26 de abril. Ainda na
capital, o Sesc Interlagos
também recebe a
programação. Já no interior e
litoral, 16 cidades recebem,
simultaneamente, a
programação, que segue até
dia 29. Todas as sessões, na
capital e no interior, terão os
seguintes valores de ingresso:
R$ 4,00 (público em geral);
R$ 2,00 (usuários com cartão
de matrícula Sesc, estudantes,
terceira idade, professores da
rede pública) e grátis
(comerciários e
dependentes).Para o diretor
regional do Sesc, Danilo
Santos de Miranda, “o Festival
Sesc Melhores Filmes é um
momento privilegiado na
programação da instituição.
Trata-se de uma atividade que
permite a interferência e a
participação do maior público
possível e traz a oportunidade
de se ver ou rever os filmes
relevantes do ano anterior”.
Miranda lembra que o festival
“soma a votação de cinéfilos
com a da imprensa
especializada, o que aproxima
a preferência e o
conhecimento técnico na
escolha dos vencedores”. E
completa: “Duas outras ações
permitem a participação de um
público cada vez maior: a
extensão da programação a
outras cidades do estado e a
oferta de open caption e a
audiodescrição nas sessões do
CineSesc, para público
deficiente auditivo e
visual”.Confira abaixo os
filmes que serão exibidos pelo
SESC Taubaté, em sessões
com entradas gratuitas, nos
dias 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 e 17.Dia 10, às 19h30.O
PALHAÇOBrasil, 2011, 90’.
Dir: Selton Mello.Benjamin
trabalha no circo Esperança
e junto com seu pai formam a
dupla de palhaços Pangaré &
Puro Sangue. A vida anda
sem graça para Benjamin, que
passa por uma crise
existencial e precisa encontrar
seu caminho, a sua identidade.
Mas de concreto mesmo, só
a certeza de que o mundo dá
voltas, redondo como o
picadeiro.Não recomendado
para menores de 10 anos.Dia
11, às
19h30.MELANCOLIAAlemanha,
Dinamarca, França, Itália,
Suécia, 2011, 130’. Dir: Lars
Von TrierUm planeta

chamado Melancolia está
prestes a colidir com a Terra,
o que pode resultar em sua
completa destruição. Nesse
trágico contexto, Justine
enfrenta a depressão e
prepara seu casamento.Com
ajuda de sua irmã e cunhado,
realiza uma festa suntuosa em
comemoração às bodas.Não
recomendado para menores
de 14 anos.Dia 12, às
19h30.SATURNO EM
O P O S I Ç Ã O F e r z a n
Ozpetek, França, Itália,
Turquia, 2007, 110min.Com:
Stefano Accorsi, Margherita
Buy, Pierfrancesco Favino,
Serra Yilmaz.Um grupo de
amigos que viveram a
juventude nos anos 80 e 90,
estão a beira dos quarenta e
tiram as contas sobre o sentido
de tal amizade, dos seus
romances e de suas vidas. O
tema da separação, seja na
amizade e no amor e a
impossibilidade de aceitá-la irá
obrigá-los a se confrontar
com os seus sentimentos, suas
ações e seus medos mais
profundos. O que aconteceria
se em vez de esconder, negar
ou remover mudanças
sentimentais ou existenciais,
se começasse a não esconder
mais nada, a desabafar tudo
e a confrontar coletivamente
os próprios desejos, segredos,
cada um com sua própria
vontade de novas relações e
sentimentos? Como se podem
superar todos os medos
ligados às mudanças da
própria vida? Como não se
separar nunca, mesmo
quando tudo ao teu redor pede
por isso.Não recomendado
para menores de 14 anos.Dia
13, às 19h30.AS
CANÇÕESBrasil, 2011,
documentário, 90’. Dir:
Eduardo Coutinho.Homens e
mulheres cantam músicas que
marcaram suas vidas. De
Eduardo Coutinho, diretor de
Babilônia 2000, Edifício
Master, Peões e Santo
Forte.Livre para todos os
públicos.Dia 14, às
1 7 h . E S T A M O S
JUNTOSToni Venturi, Brasil,
2011, 111min.Com: Leandra
Leal, Cauã Reymond,
Nazareno Casero, Dira
Paes.Carmem é uma médica
jovem e talentosa que tem
uma vida independente na
agitada cidade de São Paulo
ao lado de seu divertido amigo
DJ. Murilo. Após envolver-se
com uma comunidade de
moradores sem teto, Carmem
se descobre doente. Então, a
sua rotina muda e ela passa a
relacionar - se cada vez mais
com um enigmático homem,
ao mesmo tempo em que se
entrega a uma intensa paixão
com o impetuoso músico
Juan.Não recomendado para
menores de 12 anos.Dia 14,
às 19h30.CISNE
NEGRODarren Aronofsky,
EUA, 2010, 108min.Com:
Natalie Portman, Mila Kunis,
Winona Ryder, Vincent
Cassel.Nina é bailarina numa
companhia de balé em Nova
York e cuja vida é consumida
pela dança. Ela vive com sua
mãe, a bailarina aposentada
Erica, que apóia totalmente as
pretensões profissionais da
filha. Ambiciosa, Nina
pretende conseguir o papel
principal na montagem do
clássico “O Lago dos
Cisnes”.É quando o diretor
Thomas Leroy decide
substituir sua estrela Beth
MacIntyre e colocar Nina em
seu lugar. Mas eis que surge
na companhia de dança a
jovem Lily, que também
impressiona Leroy. Para o
diretor, Nina representa

perfeitamente a inocência e a
graça do Cisne Branco,
enquanto Lily tem a astúcia e
a sensualidade do Cisne
Negro. A rivalidade entre elas
se estabelece, numa relação
que está no limiar do amor e
do ódio.Não recomendado
para menores de 16 anos.Dia
15, às 17h.UM CONTO
C H I N Ê S S e b a s t i á n
Borensztein, Argentina,
Espanha, 2011, 93min.Com:
Ricardo Darín, Muriel Santa
Ana, Ignacio Huang, Javier
Pinto.Buenos Aires. Roberto
é um veterano da Guerra das
Malvinas e o mal humor em
pessoa. Cheio de manias, ele
é dono de uma loja de
ferragens, onde também mora
e curte sua solidão. Até o dia
em que resolve ajudar o Jun e
sua vida vira de cabeça para
baixo. Afinal, um não sabe
falar a língua do outro e
enquanto o chinês está
sozinho num país estranho, o
argentino só quer recuperar
sua amada tranquilidade. Será
que ele vai conseguir?Não
recomendado para menores
de 12 anos.Dia 15, às
19h30.A ÁRVORE DA
VIDA Terrence Malick,
EUA, 2011, 138min.Com:
Brad Pitt, Sean Penn, Jessica
Chastain, Fiona Shaw.A
relação conflituosa entre pai
e filho de uma família comum,
ao longo dos séculos, desde o
Big Bang até o fim dos
tempos, em uma fabulosa
viagem pela história da vida e
seus mistérios, culminando na
busca pelo amor altruísta e o
perdão.Não recomendado
para menores de 10 anos. Dia
16, às 19h30.
T R A B A L H A R
CANSAMarco Dutra,
Juliana Rojas, Brasil, 2011,
99minCom: Helena
Albergaria, Marat Descartes,
Naloana Lima, Gilda
Nomacce.Helena, dona-de-
casa, está realizando um
antigo sonho: abrir um
pequeno negócio. Ela aluga
um estabelecimento
abandonado e inicia a
montagem de um mini
mercado. Quando Otávio, seu
marido, perde subitamente o
cargo como executivo em
uma grande corretora, tem
início um processo de
desestabilização da família.
Ao mesmo tempo, Helena
enfrenta problemas no
mercado: produtos
desaparecem e um estranho
odor impregna o local. A
mancha na parede cresce a
cada dia, ganhando um
aspecto assustador. O
ambiente do mercado parece
tomar vida, num clima de
perturbação constante que
afeta o comportamento das
pessoas presentes,
principalmente de Helena e
sua família.Não recomendado
para menores de 12 anos.Dia
17, às 19h30.
TRANSEUNTE Eryk
Rocha, Brasil, 125min. Com:
Fernando Bezerra, Beatriz
Morelli, Luciana Domschke,
José Paes de Lira.Expedito é
um senhor aposentado que
perdeu os laços com a vida.
Entre outros anônimos,
caminha diariamente pelo
Centro da Cidade do Rio de
Janeiro. Há anos, Expedito
abandonou o papel de
protagonista de sua história:
tornou-se um figurante que
testemunha os conflitos
alheios através das conversas
que escuta pela rua. Porém,
passo a passo, começa a
aceitar pequenos convites
cotidianos para recomeçar
sua vida.Não recomendado
para menores de 14 anos.

Taubaté recebe 38ª Festival
Sesc Melhores Filmes

Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Isaac do
Carmo, este acordo garantiu
o futuro dos trabalhadores
(as) metalúrgicas e de todos
trabalhadores (as)que
indiretamente serão o pres
beneficiados com o acordo
por conta da cadeia
produtiva.Segundo estudo
da Subseção do DIEESE
dos Metalúrgicos de Taubaté
e Região, o acordo firmado
entre o Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região e a montadora que
garantiu novos investimentos
para a fábrica local deverá
injetar na economia da
cidade cerca de R$ 2,5
bilhões somente com salários
e décimo terceiro salário dos
trabalhadores.O estudo do
DIEESE tem como objetivo
mostrar o quanto a economia
de Taubaté ganhará com os
futuros investimentos
acordados pela direção do
Sindicato.O DIEESE levou
em conta na elaboração do
estudo os montantes que
serão injetados na economia
durante a validade do acordo
que é de 4 anos, entrando
nesse calculo os reajustes
salariais e os montantes da
PLR (Participação nos
Lucros e Resultados).Por se
tratar de um acordo salarial
de longo prazo haverá uma
garantia de que pelo menos
haja um crescimento real dos
salários no período de 2012
a 2016 de 8,2%.Porém,
caso sejam confirmadas as
projeções de inflação do
Banco Central para o biênio
2012/2013 e que as metas
de inflação sejam alcançadas
nos anos seguintes, a
variação dos salários para o
mesmo período citado será
de 29,5%, respectivamente.
Nesses casos, os salários
médios sairão de
R$6.511,55 em 2012 e
chegarão ao patamar de
R$8.431,95 em 2016.Assim
como os salários, as PLR’s

também terão aumentos
reais de 2% por ano além de
serem corrigidas pela
inflação.Sendo assim,
novamente o seu
crescimento real nos anos de
2012 a 2016 serão de 8,2%.
Porém, os impactos desse
tipo de remuneração serão
mais sentidos nos bolsos dos
trabalhadores do que os dos
salários, já que receberão
em duas parcelas, uma em
maio e a outra no final do
ano.A PLR da Volks de
2012 será de R$12.500,00
e chegará em 2016 a um
montante de R$16.186,00
para cada operário da
fábrica em Taubaté.Somente
no ano de 2012, serão
injetados R$ 57,3 milhões
de reais, sendo que desse
montante 49,1% serão
pagos na primeira parcela
agora em maio, totalizando
28,1 milhões de reais já
colocados a disposição dos
trabalhadores no mês que
vem.O DIEESE ressalta
ainda o acordo como um
dos mais importantes na
história do movimento
sindical, pois ele influiu no
planejamento estratégico de
uma grande multinacional
fazendo com que, através da
negociação, não fosse
construída uma nova fábrica
da Volkswagen no Brasil e,
em contrapartida, fosse
ampliada a planta e a
produção da fábrica já
situada em Taubaté, o que
equivale a uma nova
fábrica.Para o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo,
o acordo garante aos
trabalhadores novos
produtos na planta de
Taubaté e
consequentemente o
emprego dos nossos
metalúrgicos, com aumento
real na Data Base,
reposição da inflação e
crescimento na PLR, bem
como a geração de novos
empregos em toda a cadeia

produtiva.”Ele coloca nossa
cidade como um dos maiores
polos industriais do Estado
e do Brasil e garante o futuro
do emprego de jovens
trabalhadores e de suas
famílias, bem como o
crescimento econômico e
social de nossa cidade e
região”, disse Isaac do
Carmo. O Diário de Taubaté
conversou com o presidente
Isaac do Carmo sobre a
importância desse acordo
feito com a Volkswagen e
aprovado pelos
trabalhadores, para a cidade
de Taubaté.Diário de
Taubaté - Como estes
investimentos na Volks
beneficiarão a cidade de
Taubaté?Isaac do Carmo –
Este acordo garante o
aquecimento da economia de
Taubaté por meio da injeção
garantida pelos salários e
benefícios dos trabalhadores
como a PLR.
Ele garante cerca de 8 mil
postos de trabalho na cadeia
produtiva na Volkswagen,
sem contar os empregos
diretos que serão gerados na
empresa. É sem dúvida um
impulso fundamental para a
economia de Taubaté e a
qualidade de vida da
p o p u l a ç ã o .
Diário de Taubaté - Quais as
principais garantias que os
trabalhadores terão com esse
a c o r d o ?
Isaac do Carmo – Este
acordo garante aos
trabalhadores reajustes
salariais durante os 4 anos
de validade do acordo bem
como o crescimento da PLR.
Garante a manutenção do
nível de emprego na fábrica
de Taubaté e contratações
no período em que a
empresa chegar ao seu
objetivo de produção que
são os 1.900 carros por dia,
bem como garante a
produção do excedente de
produção da fábrica da
Anchieta.

Acordo na Volks injetará
R$ 2,5 bilhões em
Taubaté em 4 anos

aponta DIEESE


