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Casa da primeira edição
do Xterra no Brasil, em
2005, o município-
arquipélago de Ilhabela
receberá, mais uma vez,
a principal competição
de cross country do país.
Serão mais de dois mil
atletas, que nos dias 21
e 22 de abril, se
dividirão em corridas de
diferentes distâncias,
maratonas aquáticas e o
tradicional triathlon.Foi
com a prova de triathlon,
em 1996, na ilha de Maui
(Havaí), que nasceu o
Xterra, um divisor de
águas na história dos
esportes ao ar livre.
Pouco menos de uma
década depois, no ano de
2005, o evento aportaria
em Ilhabela e começaria
a ganhar o coração dos
brasileiros. Que o diga o
triatleta itapirense
Rodrigo Altafini,
presente em todas as
edições da competição
desde então.”Já havia
participado de
competições ao ar livre
no exterior, mas a
chegada do Xterra ao
Brasil foi especial, pois
me deu mais energia e
disposição para os
treinos”, disse Rodrigo,
37 anos e técnico em
óptica, que completou:
“é muito gratificante
conhecer os mais
diferentes lugares do
país durante as
viagens”.Além do
Triathlon, Ilhabela
receberá maratonas
aquáticas de 1,5 km e 3
km (Swim Challenge),
provas do Endurance de
50 e 80 km, corridas
noturnas (Night Run) de
9 e 18 km e a Kids Mini
Corrida, para crianças.O
Xterra Brazil Tour 2012
conta ainda com etapas
em Natal (já realizada),
Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Ceará e Manaus

(válida para o Xterra
Global Tour). O Xterra
Ilha tem patrocínio da
Prefeitura Municipal de
Ilhabela e The North
Face e apoio Speedo,
Suunto, Maças e Pêras
Turma da Mônica, Red
Bull, Go Outside,
Sabesp, American
Airlines, Gatorade, Santa
Constancia e apoio da
revista Swim
C h a n n e l . [ P R O VA S
Xterra BRASIL TOUR
2012 – ILHABELA
Xterra Endurance –
80km A largará será na
praia do Perequê passará
pela Cocaia, estrada de
Castelhanos e Morro dos
Camarões. Segue pela
trilha do Portinho até
entrar na trilha do
Bonete. De lá passa
pelas Cachoeiras da
Laje, Areado e
Saquinho.Após a Vila do
Bonete o percurso passa
por mata fechada e pelas
praias de Anchovas,
Indaiaúba, Vermelha,
Mansa e Castelhanos. O
percurso cruza o Parque
Estadual e segue para a
linha de chegada. Com
saída programada para as
13h15 o tempo limite
para realização da prova
é 12 horas. O limite de
chegada é 01h15 da
manhã. Xterra Endurance
– 50km O percurso
levará a Praia de
Castelhanos. Em uma
prova com muitas
subidas e descidas nas
trilhas, travessia de rios
e muitas surpresas como
passagem por mata
centenária com
cachoeira e comunidade
CaiçaraO Percurso
passará pelo Engenho
d´agua, Cocaia e tem seu
ponto forte na subida
para praia de
Castelhanos, passando
pelo parque Estadual. A
subida chega até 700

metros. Triathlon Com
largada prevista para 8h
do dia 21 de abril a a
prova de triathlon cross
country pode ser
d i s p u t a d a
individualmente ou em
equipe de revezamento.
Com de 1,5 km de
natação, 25 km de MTB
e 8 km de corrida em
trilha. É uma das provas
mais disputadas do
Xterra. Night Run  Prova
de corrida noturna de
9km e 18km, os
competidores vão
enfrentar um percurso
composto de trilhas e
terrenos mistos,
passando por trechos de
areia, terra e pedras. É
sem dúvidas uma das
provas mais esperadas
pelos participantes.
Swim Challenge
Competição de natação
no estilo maratona
aquática, os nadadores
poderão optar entre as
distâncias de1,5km e
3km. Com largada na
Praia do Perequê os
atletas da prova de 1,5k
realizam uma volta e os
atletas da prova de 3k
realizam duas voltas. No
percurso, um pulo do
pier, o que deixa a prova
ainda mais emocionante.
Kids Mini Corrida É
onde os mais novinhos
podem dar passadas
rápidas rumo
ao esporte e à saúde. É
diversão garantida para a
criançada de 1 a
12 anos. Idealizada
como uma corrida de
confraternização na
natureza, a
disputa é simbólica e
todos ganham
 medalha. Uma ótima
forma de entretenimento
ecológico e
i n t e g r a ç ã o
esportiva para as
crianças no Xterra
Ilhabela.

Ilhabela recebe mais
uma edição do Xterra

Brazil

O Diretório Municipal
do PT (Partido dos
Trabalhadores) de
Taubaté esteve reunido
no dia 14, no encontro
de tática eleitoral da
legenda que reuniu
militantes e lideranças
do partido na sede do
Sindicato dos Bancários
de Taubaté.Durante o
encontro, o PT de
Taubaté mais uma vez
reafirmou a unidade da
legenda em torno do
lançamento da
candidatura própria à
Prefeitura nas eleições
municipais deste ano.
No encontro, o partido
também divulgou uma
carta compromisso com
o desenvolvimento de
Taubaté a partir da pré-
candidatura de Isaac do
Carmo ao Executivo
Municipal.O evento
contou com as presenças
do líder da bancada dos
deputados do PT na
Assembléia Legislativa
de São Paulo, Alencar
Santana, do presidente
do DM de Taubaté,
Nilson Coutinho, da vice
prefeita Vera Saba e do
pré-candidato a prefeito
de Taubaté, Isaac do
Carmo,dos pré-

candidatos ao
Legislativo e dos
filiados.Durante o
encontro, o deputado
petista fez uma analise
de conjuntura sobre o
Estado de São Paulo
destacando as inúmeras
falhas da administração
tucana em pontos que
afetam diretamente a
vida da população.O
deputado destacou entre
outros problemas, os
poucos investimentos na
área do esporte, a
cobrança excessiva dos
pedágios nas rodovias
paulistas, as denúncias
envolvendo o Fundo para
o Desenvolvimento da
Educação (FDE), a
péssima qualidade da
Educação e a truculência
do Estado nos casos da
desocupação do
Pinheirinho em São José
dos Campos, contra os
estudantes da USP e
contra os usuários de
drogas da cracolandia na
Capital.Diante desse
panorama, o presidente
do DM Taubaté, Nilson
Coutinho ressaltou a
importância estratégica
destas eleições para a
consolidação de uma
política democrático-

popular na
administração municipal
de Taubaté.O pré-
candidato Isaac do
Carmo, disse que a
cidade precisa estar em
sintonia com as ações do
governo federal e que
Taubaté não pode mais
ficar sem os recursos,
programas sociais e
políticas públicas que
foram criadas nos 8 anos
de governo Lula e
atualmente com a
presidenta Dilma
Rousseff.”Queremos
um governo
d e m o c r á t i c o ,
transparente, que
dialogue com várias
frentes sociais”, disse
Isaac do Carmo, pré-
candidato a prefeitura
pelo PT de Taubaté.
Ao final do
 encontro os filiados
aprovaram a carta
compromisso firmada
durante as definições de
tática eleitoral.
Veja a seguir o
documento aprovado
durante o
Encontro Municipal de
Tática Eleitoral do
Diretório Municipal do
Partido dos
Trabalhadores:

PT afirma compromisso
com o desenvolvimento

de Taubaté nos
próximos 30 anos

A Câmara de Taubaté
promoveu sessão solene
comemorativa ao dia de
Amácio Mazzaropi na
quinta-feira, 12, sob a
presidência do vereador
Luizinho da Farmácia
(PR), e participação de
Alexandre Villela
(PMDB), Jeferson
Campos (PV), João
Virgílio Verjola (PP),
Maria das Graças
Oliveira (PSB), Mário
Ortiz (PSD), Pollyana
Gama (PPS) e Rodrigo
Luis Silva “Digão”
(PSDB).Carlos Peixoto
(PMDB) foi o orador
oficial. Ele destacou o
centenário do
nascimento do cineasta e
avaliou que Mazzaropi
fez de um sonho um dos
maiores e mais bem
sucedidos estúdios do
c i n e m a
nacional.”Comemorar
100 anos de uma data
especial pode parecer
nostálgico, mas olhar
para o passado pode nos
remeter ao futuro. Há
100 anos nascia Amácio
Mazzaropi, o homem

que fez do dom de fazer
rir seu instrumento de
t r a b a l h o .
Homenageamos não só
o artista, mas o
documentarista, o
visionário, que por 30
anos levou e elevou a
cultura e o nome de
Taubaté e do Vale do
Paraíba aos mais
distantes rincões do
nosso país”, assegurou
Carlos Peixoto.Segundo
o vereador, Mazzaropi
foi um documentarista,
pois através de suas
lentes ficaram
registradas imagens de
cidades e locais que
serviram de locação para
as filmagens. “Quem
nunca assistiu aos filmes
de Mazza e não se
encantou com as cenas
gravadas à época, em
diversos locais de nossa
região? Ou então, quem
não assistiu aos filmes
para ver ou rever um
antigo amigo ou
parente?”Professor da
Faap (Fundação
Armando Álvares
Penteado), roteirista e

montador de filmes de
Mazzaropi, Máximo
Barro foi convidado para
falar sobre o cineasta.
“Falando com ele sobre
por que as pessoas só
recebem homenagens
póstumas, ele disse que
haveria um festival no
dia seguinte a sua morte.
E assim foi, quando um
cinema de vanguarda na
rua Treze de Maio, em
São Paulo, anunciou o
Festival Mazzaropi no
dia seguinte a morte
dele”, comentou
Barro.”Ele deveria ter
recebido a homenagem
em vida, e não obteve.
Cumpre a nós fazer isso.
No ano que vem, vamos
ter que inventar alguma
coisa para homenageá-
lo, assim como nos anos
seguintes. Ele foi a
pessoa que sempre
trabalhou na contramão.
Nós falamos que o
governo tinha que dar
dinheiro para a produção
de filmes, mas ele
jamais pediu alguma
coisa”, continuou o
professor.

Carlos Peixoto enaltece
Mazzaropi como

“visionário” mais bem
sucedido do cinema

O Diretório Municipal
do PT Taubaté esteve
reunido em encontro
municipal para discutir
sua tática eleitoral para
as eleições municipais
de 2012 e seu projeto de
desenvolvimento para o
município a partir da pré-
candidatura do
companheiro Isaac do
Carmo para a prefeitura
municipal e chapa de
c a n d i d a t o s
proporcionais, pensando
no PT de hoje e amanhã
e os próximos 30 anos,
numa profunda reflexão
dos últimos 30 anos de
atraso que a nossa cidade
viveu por conta de quem
ela vem sendo
governada.O PT de
Taubaté firma sua tática

eleitoral na decisão de
lançar uma candidatura
própria que reafirma o
modo PeTista de
governar, seguindo o
exemplo dos governos
do Presidente Lula e da
Presidenta Dilma, com
uma chapa forte de
candidatos a vereador(a)
justamente por
reconhecer a
necessidade de uma
transformação política,
econômica e social de
Taubaté e a
necessidade de
investimentos do
governo federal em
nossa cidade.
Como contraponto aos
30 anos de atraso
tucano e da atual
a d m i n i s t r a ç ã o

fazemos questão de
reafirmar: o PT
disputará as eleições
calçado num programa
de governo que propõe
três décadas de um novo
tipo de governo, de
grande parceria com o
governo federal, de
intensa participação
popular, com total
transparência com o
dinheiro público e de
d e s e n v o l v i m e n t o ,
demonstrando para a
população Taubateana as
reais diferenças entre o
projeto do PT perante os
outros e o modo petista
de governar.
Taubaté, 14 de abril de
2012. Encontro
Municipal de Tática
Eleitoral - PT Taubaté.

PT Taubaté hoje,
amanhã e os próximos

30 anos

No dia 22 de abril será
realizado mais um
Brechó Chic em
Taubaté.Os visitantes do
evento terão a
oportunidade de
comprar roupas e
acessórios novos e
seminovos a preços
muito abaixo do
mercado.Todas as peças
à venda vieram de
doações de lojas e de
fontes particulares que
se dispuseram a ajudar
no evento.O objetivo do
Brechó é levantar verbas
para a Ong SABE –
Sociedade Amigo dos
Bichos e da Ecologia, já
que 100% do dinheiro
arrecadado vai
diretamente para a

i n s t i t u i ç ã o
beneficente.”Estamos
fazendo um trabalho
lindo com os bichinhos
de rua e queremos
continuar. Mas sem
verbas não se faz nada”,
ressalta Karina Sbruzzy,
atriz e presidente da
SABE.A Ong SABE é
uma instituição sem fins
lucrativos e que não
recebe nenhum apoio
governamental que
realiza trabalhos de
resgate, tratamento e
doação de animais
oriundos das ruas e de
maus tratos de seus
antigos donos.”Todo
trabalho já realizado pela
nossa ONG será
mostrado em vídeo, no

dia do evento. Assim as
pessoas terão a
oportunidade de
testemunhar de que é
possível tornar esse
mundo um lugar melhor.
Basta termos compaixão
por nosso próximo e agir
sempre a favor do mais
fraco”, completa Karina
Sbruzzy. Serviço O 2º
Brechó Chic da SABE
acontece no dia 22 de
Abril, das 10h às 20h, no
Estúdio Marlene Lobo
que fica à r. Egito, 30 –
Jardim das Nações. Para
mais informações entre
em contato com a Ong
SABE pelo número
3413-3953, ou através
do site
www.sabequemajudar.blogspot.com.

Ong SABE de Taubaté
realiza 2º Brechó Chic
em prol dos animais

A Unitau promoveu, na
última quarta-feira, dia
11, a primeira edição do
Unitau na Praça
itinerante. O projeto
aconteceu no município
de Lagoinha, na Praça
Pedro Alves
Ferreira.Alunos e
professores dos cursos
de Enfermagem,
Nutrição, Agronomia,
Educação Física e
O d o n t o l o g i a
ofereceram uma manhã
repleta de atividades
relacionadas à
responsabilidade social
e ambiental e a hábitos
saudáveis.Nas práticas
relacionadas à saúde, os
estudantes realizaram
avaliações de
condicionamento físico,
a v a l i a ç õ e s
odontológicas com
auxílio do
O d o n t o m ó v e l ,
conscientização sobre
obesidade e alimentação

saudável e realização de
exames de glicemia
capilar e pressão
arterial.Para a dona de
casa Maria Tereza
Gonçalves, de 49 anos,
foi uma ótima
oportunidade de
verificar sua saúde. “Há
mais de dois anos que eu
não fazia um exame de
sangue. Como moro na
área rural, fica difícil ir
até um hospital ou
marcar uma consulta no
médico. Aqui foi rápido
e eu já saí com o
resultado na mão”,
disse.O projeto contou
também com
a presença do grupo
Gavvis (Grupo de
Atendimento às
vítimas de violência
sexual), que orientou a
população sobre o
trabalho realizado no
auxílio às
vítimas de abuso sexual.
As ações do grupo

compreendem o
acompanhamento de
assistentes sociais, a
realização de exames
médicos e também o
apoio de advogados, tudo
o f e r e c i d o
gratuitamente.Para os
idosos e familiares,
foram propostas
atividades de orientação
quanto aos cuidados com
a terceira idade e quanto
à importância do
e n v e l h e c i m e n t o
saudável. As ações foram
desenvolvidas pelo PAIE
(Programa de Atenção
Integral ao
Enve lhec imen to ) .O
Projeto vai passar pelas
cidades da região. Os
municípios interessados
em receber o “Unitau na
Praça” devem entrar em
contato com a Pró-
Reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias
(PREX), pelo telefone
3625-4210.

Unitau na Praça chega a
Lagoinha e leva

benefícios à população
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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.

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, abre
oficialmente a 60ª
Semana Monteiro
Lobato na próxima
terça-feira, dia 17 de
abril, às 9 horas. A
abertura acontece no
Sítio do Picapau
Amarelo, contando com
apresentações do Coral
e de hip hop da Escola
Municipal de Artes
Maestro Fêgo Camargo.
Tudo acompanhado de
perto pelos personagens
das histórias do escritor
Monteiro Lobato.Nesta
edição, que se estenderá
até o dia 22 de abril,
serão desenvolvidas
inúmeras atividades em
quatro locais da cidade –
Sítio do Picapau
Amarelo, Parque
Municipal do Vale do
Itaim, Parque Municipal
Monteiro Lobato e
Horto Municipal Renato
Correa Pena.Para o
prefeito Roberto
Peixoto, “é um orgulho
promover mais uma
edição da Semana
Monteiro Lobato,
homenageando este
homem de grande
importância para o nosso
país”. Peixoto destacou
que, além de escritor,
Lobato “foi um grande
empresário e homem
público, voltado para as
principais causas do
Brasil em seu
tempo”.Realizada desde
1952, a Semana
Monteiro Lobato é um
grande sucesso de
público, atraindo
visitantes de diversas
regiões do Brasil e até
mesmo de outros países.
Na edição deste ano, o
destaque está no
personagem Jeca Tatu,
eternizado pelo cineasta
Amácio Mazzaropi –
cujo centenário de
nascimento foi
comemorado em 2012
com uma série de
eventos promovidos pela
Prefeitura de
Taubaté.Alguns dos
destaques desta edição
são as exposições “60
anos de História” e “A
turma do Sítio na
Semana de 22” e o
projeto “A reforma da
natureza” – que busca
transmitir conceitos de
reeducação ambiental.
Todos os eventos têm
entrada gratuita.
Confira a
p r o g r a m a ç ã o
completa: 60ª
SEMANA MONTEIRO
LOBATO 17 a 22 de
abril – Taubaté – SP
SÍTIO DO PICAPAU
AMARELO Avenida
Monteiro Lobato, s/n° -
Chácara do Visconde 17
DE ABRIL (terça-feira)
9 horas: ABERTURA
OFICIAL10 horas:
APRESENTAÇÃO DO
CORAL DA ESCOLA
F Ê G O

C A M A R G O 1 0 h 2 0 :
APRESENTAÇÃO DE
HIP HOP DA ESCOLA
FÊGO CAMARGO
OFICINAS 9h às 13h:
OFICINA VARINHA DE
PESCAR DO JECA
TATU 9h às 13h:
OFICINA DE
RECICLAGEM 12h:
CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS 13h:
MÁGICO HENRY 13h
às 17h: OFICINA
PORTA TRECO COM A
GALINHA DO JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA DE
DOBRADURA DE RÃ
PULA – PULA 15h:
CORALITO FÊGO
CAMARGO 15h30:
QUINTETO DE METAIS
FÊGO CAMARGO 16h:
HIP HOP IMPACTO H2
FÊGO CAMARGO 18
DE ABRIL (quarta-feira)
9h30: BALLET E
SENSIBILIZAÇÃO
ESCOLA FÊGO
C A M A R G O 1 0 h :
CORALITO FÊGO
CAMARGO OFICINAS
9h às 13h: OFICINA
JECA TATU 9h às 13h:
OFICINA JECA TATU
12h: CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS 13h às 17h:
OFICINA SALVE O
JECA TATU 13h às 17h:
OFICINA DE
BIMBOLÊ DA ROÇA
13h às 17h: OFICINA
DE PETECA DE
JORNAL 13h às 17h:
OFICINA JECA TATU
13h às 17h: OFICINA
DE VARINHA DE
PESCAR DO JECA
TATU 14h: CONTAÇÃO
DE ESTORIAS 15h:
MOVIDINHOS A
CORDA DA ESCOLA
FÊGO CAMARGO 16h:
C A M E R A T A
ZAJDENDAUM DA
ESCOLA FÊGO
CAMARGO 19 DE
ABRIL (quinta-
feira)OFICINAS 9h às
13h: OFICINA SALVE O
JECA TATU 9h às 13h:
OFICINA JECA TATU
10h: HIP HOP
IMPACTO H 2 FÊGO
CAMARGO 12h:
CONTAÇÃO DE
E S T Ó R I A S
OFICINAS13h às 17h:
OFICINA JECA
TATU13h às 17h:
CANTINHO DAS
BRINCADEIRAS13h às
17h: OFICINA DE
PETECA DE
JORNAL13h às 17h:
OFICINA VARINHA DE
PESCAR DO JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA DE
DOBRADURA RÃ –
PULA – PULA 14h:
OFICINA DO OLHAR
CEPPS JECA TATU 15h:
MÁGICO CHARLES
ROBERT 15h: BALLET
E SENSIBILIZAÇÃO
ESCOLA FÊGO
CAMARGO 16h: HIP
HOP IMPACTO H2 DA
ESCOLA FÊGO
CAMARGO 16h:

EXPEDIÇÃO SÍTIO DO
PICA PAU AMARELO
CEPPS JECA TATU DIA
20 DE ABRIL (sexta-
feira) Projeto Conviver
“O Sitio da Vovó”
OFICINAS 9h às 13h:
OFICINA DO JECA
TATU 9h às 13h:
OFICINA PORTA
TRECO COM O
PORQUINHO DO
JECA TATU 9h às 13h:
OFICINA DE
DOBRADURA DE RÃ
PULA – PULA9h30:
GRUPO DE DANÇA
C O N V I V E R :
C O R E O G R A F I A
T A R A N T E L A
PROJETO CONVIVER
10h: OFICINA DO
OLHAR CEPPS JECA
TATU 10h: TEATRO “O
U N I V E R S O
PASSANDO A LIMPO”
12h: CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS OFICINAS
13h às 17h: OFICINA
PORTA TRECO COM A
GALINHA DO JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA DE
BIMBOLÊ DA ROÇA
13h às 17h00: OFICINA
DO JECA TATU 13h00
às 17h: OFICINA DE
PETECA DE JORNAL
13h às 17h: OFICINA
DE ARTES COLOCAR
O CHÁPEU DO JECA
TATU 14h: VITRINES
D I G I T A I S :
TERRITÓRIO JECA
TATU 14h30: CORAL
PROJETO CONVIVER
15h: CONTAÇÃO DE
ESTÓRIA EMBAIXO
DAS ÁRVORES 15h:
GRUPO DE DANÇA
C O N V I V E R :
C O R E O G R A F I A
TARANTELA 16h:
TEATRO “ O
U N I V E R S O
PASSANDO A LIMPO”
9h às 17h: CANTINHO
DAS BRINCADEIRAS
TIO ENERGIA 9h às
17h: ESTORINHAS DA
VOVÓ DO PROJETO
CONVIVER DIA 21 DE
ABRIL (sábado)
OFICINAS 10h: SHOW
COM A DUPLA
TONINHO MATTOS E
TETECO DOS ANJOS
SERESTA E
CHORINHO 9h às 13h:
OFICINA A REFORMA
DO RABICÓ 9h às 13h:
OFICINA JECA TATU
9h às 13h: OFICINA DE
VASINHO 12h:
CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS 13h:
MÁGICO JACK
OFICINAS 13h às 17h:
OFICINA DE
VASINHOS DA
REFORMA DA
NATUREZA 13h às 17h:
OFICINA DE
BIMBOLÊ DA ROÇA
13h às 17h: OFICINA
SALVE O JECA TATU
13h às 17h: OFICINA
DE BIMBOLÊ DA
ROÇA 13h às 17h:
OFICINA DO JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA DO JECA

TATU 15h: CONTAÇÃO
DE ESTÓRIAS 16h:
GRUPO DE VIOLAS E
VIOLÕES ITABOATÉ
9h às 17h: CANTINHO
DA BRINCADEIRA DIA
22 DE ABRIL
(domingo) OFICINAS
10h: GRUPO
MELINDROSO 9h às
13h: OFICINA JECA
TATU 9h às 13h:
OFICINA PORTA
TRECO COM O
PORQUINHO DO
JECA TATU 9h às 13h:
OFICINA DE ARTES
COLOCAR O CHÁPEU
DO JECA TATU 9h s
13h`: OFICINA DE
DOBRADURA DE RÃ
PULA – PULA 13h às
17h: OFICINA JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA VARINHA DE
PESCAR DO JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA DE ARTE O
CHÁPEU DO JECA
TATU 13h às 17h:
OFICINA JECA TATU
COM 12h: CONTAÇÃO
DE ESTÓRIAS 13h:
MUSICAL KUKA
LIVRE 16h: BANDA
VALCIR RANGEL DE
17 A 22 DE ABRIL DE
2012 9h às 17h:
PROJETO DEZ-
REFORMA DA
N A T U R E Z A
ESCOLINHA DO JECA
TATU TEATRO DE
F A N T O C H E
MONOTIPIA DO JECA
TATU CANTINHO DAS
BRINCADEIRAS COM
A SECRETARIA DE
ESPORTES E TIO
ENERGIA OFICINA DE
BONECAS DO
PROJETO CONVIVER
CIA DO SOL CIA
TRUÕES CIA ARTE
OFICIO FLECHA
EXPOSIÇÕES “A Turma
do Sítio na Semana de 22
- Artes de Lobato”.
Realização: Espaço de
Leitura Tatiana Belinky
Produção: Moma
Produções e Eventos
Ltda Curadoria: Mônica

Martins “60 anos de
História” Realização:
ACAM PORTINARI,
SISEM, PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TAUBATÉ E
SECRETARIA DE
CULTURA DO
ESTADO DE SÃO
PAULO Expografia:
C A N D O T T I
Pesquisadores: Fabio
Scarenzzi, Maria
Cristina Lopes e Mateus
Vasconcellos “Artes
Visuais” Realização:
EMA Fêgo Camargo
O r i e n t a d o r e s :
Professores do curso
Infanto Juvenil
PARQUE MUNICIPAL
DO VALE DO ITAIM
Avenida São Pedro,
2.000 – Jardim América
18 de abril (quarta-feira)
9h às 17h: DJ ANGELO
15h: CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS 14h às 17h:
OFICINA JECA TATU
14h às 17h: OFICINA
DE VARINHA DE
PESCAR DO JECA
TATU 19 de abril
(quinta-feira) 9h às 12h:
OFICINA DE PETECA
DE JORNAL 14h às
17h: OFICINA
VARINHA DE PESCAR
DO JECA TATU 14h às
17h: OFICINA DE
DOBRADURA RÃ
PULA – PULA 15h:
MÁGICO CHARLES
ROBERT 9h às 17h: DJ
LAGOINHA 20 de abril
(sexta-feira) 9h às 17h:
DJ JB 9h às 12h:
OFICINA DE PETECA
DE JORNAL 14h às
17h: OFICINA PORTA
TRECO COM A
GALINHA JECA TATU
14h às 17h: OFICINA
DE ARTES COLOCAR
O CHÁPEU DO JECA
TATU 14h30:
CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS 15h:
MUSICAL KUKA
LIVRE 21 de abril
(sábado) 9h às 17h: DJ
SATURNO 9h às 12h:
OFICINA DE

BIMBOLÊ DA ROÇA
14h às 17h: OFICINA
JECA TATU 14h às 17h:
OFICINA JECA TATU
15h: CONTAÇÃO DE
ESTÓRIAS 15h:
GRUPO DE CAPOEIRA
GINGA BRASIL 22 de
abril (domingo) 9h às
17h: DJ ALE VILLA 9h
às 12h: OFICINA JECA
TATU 14h às 17h:
OFICINA SALVE O
JECA TATU 14h às 17h:
OFICINA DE VASINHO
15h: GRUPO DE
MACULELÊ - SR.
BENEDITO PARQUE
M U N I C I P A L
MONTEIRO LOBATO
Avenida Charles
Schneider, s/n° De 17 a
22 de abril de 2012 9
horas: Desfile dos
personagens de
Monteiro Lobato pela
área verde do parque.10
horas: Peça Teatral: “O
casamento da Emília”.11
horas: Musical: A turma
do Sítio do Picapau
Amarelo (área externa)
14 horas: Contação de
Histórias 15 horas:
Oficinas de Maquiagem
e de Desenho 16 horas:
Musical: “A turma do
Sítio do Picapau
Amarelo (área externa)
HORTO MUNICIPAL
RENATO CORREA
PENA – CASA DE
HISTÓRIAS Avenida
Santa Luiza de Marillac,
s/n° - Jardim Ana Emília
De 17 a 22 de abril de
2012 9 horas: Desfile
dos personagens das
histórias infantis pela
área verde do parque. 10
horas: Peça teatral:
“Quem tem medo do
lobo mau” 11 horas:
Contação de
 Histórias: “A chave
mágica” e “A caixa de
Pandora” 14 horas:
Contação de
Histórias: “Assim
assado”15 horas:
Oficinas de maquiagem
e de desenho 16 horas:
“A caixa de Pandora”

Peixoto abre a 60ª Semana Monteiro Lobato
até o dia 22 de abril


