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Nos fins de semana de 20 a
22 e 27 a 29 de janeiro, o
Cinenclube abre a sua
segunda temporada da
programação “Cinema de
Volta a Campos do Jordão”
que conta com apoio da
Secretaria Municipal de
Cultura .A primeira atração
será um clássico do cinema e
campeão do Oscar 1990,
como melhor filme
estrangeiro, Cinema Paradiso
(1988), na sexta-feira (20/
01), a partir das 19h 30. A
história que acontece na Itália
de pós guerra, o pequeno
coroinha Totó, sempre fugia
ao fim da missa para correr
para o cinema, onde na
companhia do projetista
Alfredo, aos filmes que antes
passavam sob  censura do
padre. Trinta anos se passam,
agora Totó é o consagrado
cineasta Antonio Salvatore
que retorna a região da Sicília
após recado da morte de seu
velho amigo e a volta vai
trazer lembranças desse
tempo. O filme tem direção
de Giuseppe Tornatore, com
elenco formado por Philippe
Noiret, Jacques Perrin,
Salvatore Cascio, Agnese
Nano, Leopoldo Trieste,
Enzo, Isa Danieli, Leo
Gullotta, Pupella Maggio,
Roberta Lina, com duração
de 123 minutos e
classificação etária 14

anosNo sábado, a noite do
cinema brasileiro trará um
dos sucessos nacionais, O
Bem Amado (2010), a partir
das 19h 30. Baseado na obra
de Dias Gomes e dirigido por
Guel Arraes, conta a história
de Teodorico Paraguaçu,
prefeito de Sucupira, que
após a morte do seu
antecessor, faz uma
campanha eleitoral apoiado
pelas irmãos Doroteia,
Dulcineia e Judiceia,
defendendo a construção de
um cemitério. Porém, após a
inauguração da obra,
ninguém morre na cidade o
que instiga a ira da oposição,
principalmente do seu rival
político Wladimir, levando a
Teodorico a procurar
Zeca Diabo e tomar
providências para o principal
 feito do seu mandato não se
torne uma grande
 piada. O elenco formado
por Marco Nanini, Zezé
Polessa, Andréa
 Beltrão, Drica Moraes,
Maria Flor, Caio
Blat, Tonico Pereira, José
Wilker e Matheus
Nachtergaele, com duração
de 120 minutos e
classificação etária 12 anos.E
fechando o final de semana,
a tarde infantil traz uma
atração dos estúdios Disney,
A Princesa e o Sapo (2009).
A jovem Tiana, uma

moradora afro-descendente
de Nova Orleans, sonha em
ter seu próprio restaurante,
mas para isso vem tendo dois
empregos para realizar tal
projeto. Mas, para atingir a
quantia faltante, a jovem
aceitar trabalhar na festa de
sua amiga de infância
Charlotte, mas após um
imprevisto acaba colocando
um dos vestidos da anfitriã,
o que causa interesse de um
sapo que diz que após ela o
beijá-lo, ele voltará ser
príncipe e lhe dará a quantia
faltante. Mas ao contrário do
conto de fadas, é ela quem
vira sapo e após uma
aventura do o sapo príncipe
Naveen, do crocodilo Louis
e do vagalume Ray, ela
descobre que tem que ir mais
além para alcançar seus
sonhos. A Princesa e o Sapo
será exibido
às 15h, com duração de 100
minutos e classificação
livre.Os ingressos podem ser
retirados na bilheteria do
Espaço Cultural, no dia da
exibição de cada
filme, a partir das
 14h. - Mais informações
pelo telefone
(12) 3664-3524.No fim de
semana 27 a 29/01 27/01 –
Um Homem, Uma Mulher
28/01 – Bróder 29/01 – Os
Três Mosqueteiros (Mickey,
Donald e Pateta)

Campos do Jordão cineclube

Araucária abre sua agenda 2012

Localizado na avenida
Amador Bueno da Veiga,
700, o SEDES (Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social),
entregue pelo prefeito
Roberto Peixoto, no
último mês de agosto, se
tornou também um novo
espaço de lazer e de
atividades físicas da
população taubateana, que
aprovou o
local.Diariamente e,
especialmente no período
da noite, o local recebe
um grande número de
pessoas, para caminhada,
exercícios na academia de
ar livre já instalada no
local e uma série de
outras atividades visando
manter a boa forma dos

munícipes.O SEDES se
encontra instalado em
uma área de 130 mil
metros quadrados, sendo
que o novo e moderno
espaço conta com creche
para 150 crianças, escola
para 2000 alunos, 4
laboratórios, biblioteca
informatizada, elevador,
teatro para 1.200 pessoas,
ginásio coberto, campo
de futebol, piscina,
quadra de tênis, 2 quadras
p o l i e s p o r t i v a
descobertas, play
ground, solarium,
refeitório com
capacidade de 500
refeições/dia e uma ampla
área livre com quiosques,
lago, quadra de vôlei areia
e também uma área verde

com diversas espécies de
árvores.”É gratificante
para o prefeito que passa
após o seu expediente de
trabalho no SEDES e tem
a felicidade de ver uma
grande concentração de
pessoas que buscam
melhorar a sua qualidade
de vida”, aborda o prefeito
Roberto Peixoto.O
SEDES – Sistema
Educacional de
D e s e n v o l v i m e n t o
Social, também
é sede de importantes
eventos da cidade,
feiras e leilões como
ocorreu recentemente da
Receita Federal, devido
ao seu espaço físico,
estacionamento e boa
localização.

SEDES um novo espaço
de lazer para a

população de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté
iniciou no dia 16, através
dos Correios, a entrega
dos 100 mil carnês para
pagamento do IPTU
(Imposto Predial e
Territorial Urbano) para o
ano de 2012. A
expectativa é de que, até
o início de fevereiro
todos os contribuintes já
estejam com o carnê nas
mãos.O vencimento da
primeira parcela acontece
nos dias 19, 20 e 21 de
fevereiro, de acordo com
a localização do imóvel,
quem optar pelo
pagamento em parcela
única no mês de

fevereiro, receberá um
desconto de 10% e no
mês de março a parcela
única terá um desconto de
5% ou o pagamento
poderá ser realizado em
10 parcelas, sendo a
primeira em fevereiro e a
última no mês de
novembro.Para este ano,
houve uma recomposição
de valores de 6,66%,
percentual baseado no
INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor)
de outubro de 2010 a
outubro de 2011. A
arrecadação prevista para
o IPTU é de R$ 45
milhões.Os munícipes

devem aguardar o
recebimento dos carnês
em suas residências, caso
isso não ocorra, até no
prazo médio de 10 dias, a
prefeitura estará
divulgando o local onde
os mesmos poderão ser
retirados.É importante
informar que quem não
receber o carnê pelo
correio não fica isento do
pagamento do imposto.
Por isso, é muito
importante que todos
mantenham os endereços
atualizados junto ao
cadastro da Prefeitura e
busquem informações
caso não recebam o carnê.

Prefeitura de Taubaté
inicia entrega

de carnês de IPTU com
descontos

para pagamento
à vista

A Secretaria de
Juventude, Esportes e
Lazer de
Pindamonhangaba anuncia
o peneirão de futsal
masculino para garotos de
15 a 18 anos. A escolha
pelos 17 novos jogadores
da cidade será realizada
no ginásio do Alto Tabaú,
localizado na rua Júlio
Cabral, às 9h30, entre os
dias 19 e 21 de janeiro.
Os jovens atletas que
quiserem participar
precisam estar munidos
do RG original e material
esportivo (tênis, meião,
calção e camisa).Em
todos os anos, a
Prefeitura de
Pindamonhangaba realiz a

a seleção para formar
novos jogadores da cidade
na modalidade. Os atletas
escolhidos, durante os
três dias de peneirão,
serão encaminhados para
a equipe sub-18 e sub-20,
que disputam os
Joguinhos da Juventude e
o Campeonato Paulista
S u b - 2 0 . ” E s t a s
competições já se
iniciam em abril e
procuramos ter novos
jogadores de qualidade
para representar Pinda”,
disse o supervisor de
futsal de
P i n d a m o n h a n g a b a ,
Adilson Caju.Durante a
avaliação no ginásio do
Alto Tabaú treinadores da

Secretaria de Esportes e
Edilson Leite,
comandante da equipe
principal de futsal da
cidade, estarão analisando
os adolescentes nos três
dias.”Vamos fazer uma
avaliação técnica
e depois distribuiremos
os garotos em equipe. Os
melhores, durante
os três dias, serão
convocados para os times
sub-18 e sub-20 da
cidade”, esclareceu
Edilson Leite.Só podem
participar do peneirão só
moradores de
Pindamonhangaba que
tenham nascido entre os
anos de 1994, 1995 e
1996.

Pinda procura novas
promessas para futsal

masculino

A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
construindo uma Unidade
de Saúde da Família no
Araretama. O espaço
servirá para atender a
população do
 bairro, que já atingi quase
20 mil pessoas. O
término da construção do
prédio está previsto para
o segundo
semestre de
2012.Atualmente, o
Araretama conta com três
equipes da
 saúde da família,
espalhadas por dois
prédios na região.A
Prefeitura decidiu
construir um novo prédio
para abrigar uma das três

equipes para melhorar o
atendimento em saúde na
comunidade. “Com esta
construção, a população
do Araretama tem mais
opções de atendimento e
os outros prédios não
ficam sobrecarregados”,
explicou o diretor de
administração da
Secretaria de Saúde,
Hugo Netto.De acordo
com a Secretaria de Obras
e Serviços de
Pindamonhangaba, as
obras estão em
andamento, no momento
foram levantadas as
paredes.”A Prefeitura de
Pindamonhangaba já
encaminhou ao
Ministério da Saúde o

pedido de liberação da
primeira parcela para a
construção de um novo
prédio de Unidade de
Saúde da Família no
Araretama, por meio de
uma emenda do Deputado
Ricardo Berzoini
(PT).Pinda já está
cadastrada e a emenda já
foi aprovada, só
dependemos agora da
liberação do Ministério
da Saúde”, esclareceu
Netto.A Unidade de Saúde
da Família conta com oito
profissionais divididos
em: um médico, um
enfermeiro, dois
auxiliares de enfermagem
e quatro agentes
comunitários.

Araretama ganha
Unidade de Saúde da

Família

O fim das férias escolares
se aproxima, mas ainda dá
tempo de aproveitar
diversas atividades
voltadas às crianças no
Taubaté Shopping. A
escola de idiomas CCAA
vai estar nos dias 21, 22,
28 e 29 de janeiro e nos
dias 04 e 05 de fevereiro
com um espaço voltado
aos baixinhos que, além de
se divertirem, poderão
apreender inglês.”Nossa
intenção é levar
divertimento as crianças e
também um pouco de
conhecimento, já que
todos sabem que o inglês

é fundamental e muitos
começam a estudar bem
cedo”, explica Eliane
Estéfano, Diretora
Executiva do CCAA de
Taubaté.Além disso,
quem passar pelo espaço
poderá participar de
outras brincadeiras como
pintura de rosto, tatuagem
temporária, distribuição
de algodão doce e bolas
de bexiga, entre outras,
todas gratuitas.Em 2011,
o CCAA foi um grande
parceiro nos eventos do
Taubaté Shopping, com
atividades na Páscoa, Dia
dos Namorados, Dia dos

Pais e Dia das Crianças.
Este ano, a escola estará
n o v a m e n t e
proporcionando diversão
e conhecimento para as
crianças e adolescentes
que passarem pelo
shopping durante as datas
comemorativas.”Hoje, é
fundamental que as
crianças já tenham algum
conhecimento com a
língua inglesa. Se esse
primeiro contato for por
meio da diversão, com
certeza a adaptação será
mais fácil e o gosto pelo
idioma será de forma bem

natural”, diz Eliane.

Crianças se divertem e
aprendem inglês no
Taubaté Shopping

A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Governo/Departamento
de Meio Ambiente,
realiza doação de mudas
para a população. A
doação será realizada em
duas etapas:hojedia 19,
mudas apropriadas para
calçadas, e dia 26, mudas
nativas e frutíferas.A
doação de mudas para
calçadas será realizada na
quinta-feira (19), com a
distribuição de 30 senhas

e retirada entre 8 e 10h30.
Cada pessoa poderá
retirar apenas duas mudas.
As opções são:
merindiva, ipê de
 jardim, dedaleiro e
flamboyant de jardim.No
dia 26, será realizada a
doação de mudas
 nativas e frutíferas. A
distribuição das 30
senhas e retirada será,
também das
8 às 10h30. Cada pessoa
pode retirar até dez
mudas, sendo três

frutíferas e sete nativas.
As mudas de árvores
nativas serão dadas
somente para morador da
área rural e é necessária a
comprovação.Tanto as
mudas para calçadas,
quanto as mudas nativas e
frutíferas, somente
poderão ser retiradas pela
mesma pessoa,
novamente, após 60
dias.Para mais
informações o telefone
do Departamento de Meio
Ambiente é o 3645-1494.

Departamento de Meio
Ambiente realiza doação

de mudas

O Projeto Fazendo Arte
de Tremembé está com as
inscrições abertas para os
cursos de: teatro, artes
plásticas, modelagem,
violão, guitarra,
percussão, canto coral,
violino, viola, violoncelo,
contrabaixo e mangá.A
iniciativa, através do
ensino gratuito das artes,
tem por objetivos: o

desenvolvimento do
potencial artístico e a
integração do participante
com as demais
áreas do
c o n h e c i m e n t o . O s
interessados deverão
estar inscritos
na Rede Municipal de
Ensino de
Tremembé. Faixa etária:
de 8 a 17 anos.As aulas

são oferecidas nos
períodos: manhã e
tarde.Inscrições: de 16 a
31 de janeiro de
2012.Horário: segunda à
quinta-feira das 9h às 11h
e das 14h às 17h.Sede do
Projeto: Rua Monteiro
Lobato, 50 Tremembé.
Melhores informações:
(12) 8121-4833 ou na
sede do Projeto.

Projeto de arte tem
inscrições abertas em

Tremembé

São Luiz do Paraitinga está no

clima das marchinhas

carnavalescas. Começa neste

final de semana a 26ª edição do

Festival de Marchinhas de São

Luiz do Paraitinga, que atrai

compositores e bandas de todo

o Brasil e transforma a cidade

na capital da música.Segundo

Neto Campos, diretor de

Cultura do município, “quando

você ouvir falar em Marchinhas

de São Luiz do Paraitinga, não

espere por nada que se pareça

com as famosas músicas do

gênero dos carnavais do

passado.”Entre milhares de

composições inscritas, um juri

pertencente ao departamento

de Cultura de São Luiz do

Paraitinga selecionou 20

maarchinhas inscritas, que

serão apresentadas em duas

eliminatórias, nos dia 20 e 21

de janeiro. A grande final está

programada para o dia 28 de

janeiro. Os ensaios terão início

dia 10 de janeiro, no coreto

Elpídio dos

Santos.PROGRAMAÇÃO

Sexta-Feira - 20/01/12  21h30 -

1º Eliminatória do 27º Festival

de Marchinhas 23h00 - Banda

Quar’ de Mata Sábado - 21/01/

12 21h30 - 2º Eliminatória do 27º

Festival de Marchinhas 23h00

- Tânia Moradei e Banda

Sábado - 28/01/12 17h30 -

Grupo Desemboca 20h30 -

Desfile dos Blocos do Caipira,

Bloco do Beijo e Pé na Cova

(Saída: Largo do Rosário)

21h30 - Final do 27º Festival de

Marchinhas00h00 - Banda

Estrambelhados * Todos os

eventos acontecerão no Coreto

Elpídio dos Santos - Praça Dr.

Oswaldo Cruz Músicas

Classificadas para o 27º Festival

de Marchinhas em ordem de

apresentaçãoDia 20/01/2012

(sexta-feira) Horário de Inicio:

21h30 Local: Praça Dr. Oswaldo

Cruz 1 - Inês - Autor: Luís Lopes

(Taubaté-SP) 2 - Quaresmeira -

Autores: Ditão Virgilio e

Leandro Barbosa (São Luiz do

Paraitinga-SP) 3 - Vade Retro -

Autores: Marco Aurélio e Thar

(São Luiz do Paraitinga-SP)4 -

Lampejos de Carnaval - Autor:

Renato Júnior (São Luiz do

Paraitinga-SP)5 - Flor de

Cravina - Autores: Léo Couto e

Costinha da Keka (São Luiz do

Paraitinga-SP)6 - Samba do

Manoel - Autor: Fausto

Augusto (Campos do Jordão-

SP)7 - Bloco do Sapé -

 Autores: Alunos do Núcleo

Escolar dos

Caetanos, Prof. Giovani Santos

e João Bosco (São Luiz do

Paraitinga-SP)8 - Amor de 10

anos - Autores: Carol

Rodrigues, Claudio Nicolini,

Leandro Calixto, Luciano Coca

e Durval (Taubaté-SP) 9 - Bruna

- Autora: Tânia Moradei (São

Luiz do Paraitinga-SP)10 -

Psircodélico - Autores: Clara

Andrade, Patricia Guimarães,

Adriana de Oliveira e Gabriel

Vasconcellos (São Luiz do

Paraitinga-SP)Dia 21/01/2012

(sábado)Horário de Inicio:

21h30Local: Praça Dr. Oswaldo

Cruz 1 - Melô da Custureira -

Autores: Moreno Overá e Totó

Porqueira (São Luiz do

Paraitinga-SP) 2 - Exéquias

Macabras - Autor: Mauricio

Pascuet (São Paulo-SP)3 -

Furiosa Corporação - Autores:

Pedro Moradei e Ana Rosa (São

Luiz do Paraitinga-SP 4 -

Sóchov - Autor: Galvão Frade

(São Luiz do Paraitinga-SP) 5 -

A Foca - Autor: Tavinho Limma 

(Ilha Solteira- SP)6 - Nosso

Bloco - Autores: Camilo Frade

e Luana Albano (São Luiz do

Paraitinga-SP)7 - Nem sei -

Autor: Paulo Baroni (São Luiz

do Paraitinga-SP) 8 - Arremate

- Autora: Joana Egypto (São

Luiz do Paraitinga-SP)9 - O Bote

- Autor: Vicente Valery (São

Paulo-SP)10 - Pelas Costas -

Autores: Arnaldo Antunes,

Betão Aguiar, Chico Salém e

Marcelo Jeneci  (São Paulo-SP)

Premiações 1º Lugar - R$

2.500,00 + troféu

2º Lugar - R$ 1.500,00 + troféu

3º Lugar - R$ 800,00 + troféu

Prêmio Júri Popular Dodô /

Quadô - R$ 500,00 + troféu

Melhor Intérprete - R$ 300,00 +

troféu

São Luiz do Paraitinga: 26º Festival de
Marchinhas começa na sexta-feira
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Jornal Regional

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 secretaria da Fazenda de
Caraguá informa que
foram detectados erros
de digitação em 39.126
carnês de cobrança do
Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU)
de 2012.De acordo com
a secretaria da Fazenda,
para o exercício de 2012
foram entregues 69.538
carnês de IPTU.Nos
carnês com erro, o campo
“Instruções” está
identificado com 12
parcelas, mas o correto
são 11. A responsável pelo
cadastro imobiliário,
Angela Zambotto
Monteiro, explica que o

contribuinte deve
desconsiderar a
informação e pagar
normalmente suas
faturas.As parcelas vão de
fevereiro a dezembro
deste ano e tem o
vencimento sempre no
dia 20 de cada
 mês.Os proprietários de
imóveis podem optar
também pelo
pagamento do imposto à
vista até a próxima
sexta-feira (20/01/2012)
com 10% de desconto no
valor total. O tributo
pode, ainda, ser
pago em cota única, com
5% de desconto, até o dia

10 de fevereiro.  Em
2011 foram arrecadados
R$ 37.538.103,29
somente com o IPTU.
Esse montante
corresponde a 15,33% do
orçamento do município,
que inclui o Poder
Executivo, Câmara
Municipal, Caraguaprev e
Fundação Educacional e
Cultural de Caraguá
( F u n d a c c ) . M a i s
informações podem ser
obtidas na seção de
cadastro imobiliário da
secretaria da Fazenda
pelos telefones (12)
3897-8221 e (12) 3897-
8170.

ATENÇÃO: Carnê de
IPTU de Caraguatatuba
tem erro de digitação


