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O 43º Festival
Internacional de
Inverno de Campos
do Jordão iniciará no
dia 30 de junho,
abriu as inscrições
para os bolsistas
neste dia 19 de
abril.Os jovens
instrumentistas entre 14 e
30 anos podem se
inscreverem no site do
Festival para os cursos de
instrumentos, práticas de
orquestra, músicas de
câmara e regência,
podendo ter contato com
grandes mestres que
darão palestra, aulas
individuais de

instrumentos, aulas de
música de câmara e
masterclasses, além de
integrar a programação
com apresentações de
músicas de câmara como
participar da Orquestra
Acadêmica.Ainda na 43ª
edição haverá
homenagem ao maestro
Eleazar de Carvalho, que
além ser o nome do
principal prêmio ao
melhor bolsista brasileiro
desta edição, também terá
o seu centenário
comemorado no evento.O
Festival de Inverno se
estenderá até 29 de julho,
com 60 concertos em

Campos do Jordão e Sala
Paulo, com organização
da Fundação Osesp, que
também administra a
Osesp (Orquestra
Sinfônica do
Estado de São Paulo) e a
Sala São Paulo.
C o n t a n d o
com a direção pedagógica 
com o maestro Cláudio
Cruz, a consultora
artística e regente da
Orquestra Acadêmica, a
mestrina Marin Alsop, a
direção artística de
Arthur Nestrovski. Em
breve a programação
completa do 43º Festival
de Inverno.

Abertas as inscrições
para o Festival de

Inverno

Na próxima quinta-feira
(26/04), às 20h 30,
acontece mais uma edição
do jantar dos apreciadores
da gastronomia de
Campos do Jordão
promovido pela Asstur.A
Cozinha de Bistrô
desembarca, neste mês no
Hotel Spa Blue Mountain,
para festejar todo charme,
sabor e clima do outono,

com um cardápio todo
elaborado pelo chef
executive Antonio
Malaquias.Abrindo os
trabalhos, o chef
elaborou para entrada uma
seleção com Salada
Mesclum, Tábuas de
queijos, Tábuas de frios,
Antepastos-Zuchini com
tomate seco e Berinjela
assada com mix de

pimentões, já a entrada
quente será servida
Vesuvio in Brodo.Antes
do prato principal, os
convidados poderão
deliciar um Rigatone
All’Arrabiata, enquanto
decidem entre Filet de
salmão à Sicilia ou
Medalhão de filet ao
Forestier.Fechando a
noite, serão servidas
como opção de
sobremesas Crostata de
damasco, Palha italiana,
Frutas laminadas,
Panacota de limão
siciliano e
Tiramisu.Cozinha de
Bistrô é uma realização da
Asstur com apoio da
Associação Brasileira
Ind. de Hotéis (ABIH),
d o s
portaisCamposdoJordao.com.br 
Os convites custam R$
55,00 (pessoa),  bebidas à
parte. As reservas podem
ser feitas pelo telefone
(12) 3664-1532 ou pelo
e -
mail asstur@terra.com.br
Blue Mountain Resort
fica na Rua Dr. José
Mestres, 2145 – Jardim
Embaixador (Estrada da
Água Santa) – Tel: (12)
3669-5200.

Cozinha de Bistrô
brinda o outono

Uma 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.

Em Campos do Jordão
Festival de Cinema

começa no próximo dia
27/04

Monteiro Lobato, interior
de São Paulo, completa
no mês de abril, 132 anos
de emancipação política e
administrativa. A data
histórica será marcada
pela apresentação do 1º
hino do município, que
após um século,
finalmente  terá sua
história e origens em uma
canção. Hino: O
primeiro hino de
Monteiro Lobato é de
autoria do cantor e
compositor, Adauto
Felisário Munhoz, natural
de Cerqueira César,
cidade paulista localizada
a 418 km do município
lobatense. A distância
geográfica não impediu
que o artista compusesse
a música que revela toda

a história local, desde a
fundação com o nome de
“Buquira” até a influência
do escritor José Bento
Monteiro Lobato, patrono
do lugar onde criou
personagens memoráveis,
entre eles: Jeca Tatu, a
boneca Emília e a
fabulosa história do Sítio
do Picapau Amarelo.De
acordo com Adauto
Munhoz, o hino é um
presente para os
moradores de Monteiro
Lobato, e por isso, fez
questão de gravar a
canção com a
participação do “Coral
dos Pequenos Cantores
de Cerqueira César”. O
presente chegou à cidade
pelas mãos do atual
Secretário de Cultura e

Turismo, Eduardo Rocha
Dellú, que apresentou a
administração pública o
desejo de tornar a melodia
o hino oficial da
c i d a d e . P r i m e i r a
execução pública: A
apresentação oficial do
hino ocorre no dia 28 de
abril (Sábado), às 9h00, na
Praça da Prefeitura,
durante as
comemorações do 132º
aniversário de Monteiro
Lobato. A canção será
interpretada pelo coral de
Cerqueira César e pela
Banda Municipal de
Concerto de Monteiro
Lobato. A população
deverá receber cópias
com a letra e o áudio da
música. Um dia para
entrar na história. 

Após 132 anos, cidade
de Monteiro Lobato
ganha seu 1º hino

O 1º Torneio de
Atletismo realizado neste
sábado, no Ginásio
Municipal de Esportes de
Tremembé mobilizou
mais de 30 competidores
com idades até 16 anos
divididos em quatro
categorias (no masculino
e no feminino) na busca
pela vitória. O Torneio
composto por três provas
– corrida de velocidade,
resistência e salto em
distância – colocou os
participantes na disputa
por medalhas no 50, 100,
400, 600 e 800m
masculino e feminino (de

Em Tremembé: 1º
Torneio de Atletismo

agita Ginásio de
Esportes

10 a 16 anos) e no salto à
distância (nas mesmas
categorias e idades).De
acordo com o professor
do Ginásio Municipal de
Esportes, Mário Amaral, o
objetivo do Torneio é
incentivar a
prática do atletismo entre
as crianças e
a d o l e s c e n t e s ,
 mostrando novas
modalidades de esporte
que vão além do futebol,
que é muito
praticado entre os jovens
no Ginásio. ”A
intenção é despertar o
interesse pelo

atletismo, pelo salto,
pelas corridas. Com o
torneiro temos a
oportunidade de mostrar
outras coisas, outros
esportes e assim a criança
e o jovem podem
experimentar algo
diferente”, explica o
professor.Estimular a
prática de atividades
físicas para diminuir o
sedentarismo na
juventude é outro
objetivo do Torneio. Ao
final das competições, os
participantes de todas as
categorias receberam
medalhas.
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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.

Enquanto o Vale do Paraíba
sofre com redução de vagas
de trabalho na indústria,
Taubaté vive uma realidade
diferente. “Aqui em Taubaté
estamos felizmente remando
contra esta maré”, avalia o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté,
Isaac do Carmo, em
entrevista ao Diário de
Taubaté. Além de mostrar
números positivos já neste
ano, o futuro também se
mostra promissor. O acordo
que garantiu a ampliação da
Volkswagen deve gerar mais
de 8 mil empregos industriais,
sendo cerca de mil deles na
própria fábrica e o restante
na cadeia produtiva
associada. O aumento de
produção, de 1080 carros
por dia hoje para 1900 em
2016, equivale a instalar uma
nova fábrica na cidade.O
mais interessante é que por
trás disso tudo não está
nenhum governante fazendo
guerra fiscal. Por incrível que
pareça, o grande responsável
por viabilizar este
investimento em Taubaté é o
sindicalismo inteligente.
Quem atesta é a própria
Volkswagen, que em no seu
comunicado à imprensa
informou que “para a
decisão, foi determinante a
consolidação do Acordo
Trabalhista desenvolvido em
conjunto com os sindicatos
d o s
trabalhadores”.Acompanhe
abaixo a entrevista de Isaac
do Carmo, que além de
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos é o pré-
candidato do PT a prefeito
de Taubaté.DT: Muito se
falou sobre a decisão da
Volkswagen de investir na
fábrica de Taubaté. Mas nem
todo mundo sabe que a ideia
inicial da empresa era abrir
outra fábrica, em outra região
do país. Era isso
mesmo?Sim, é verdade. Em
2011 a Volkswagen anunciou
que definiu em sua estratégia
mundial ter uma nova fábrica
no Brasil, até em função da
força da nossa economia.
Soubemos disso quando
estivemos na Alemanha, num
encontro mundial de
trabalhadores da empresa.
Os estados do Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Pernambuco e Bahia
chegaram a oferecer
benefícios fiscais para levar
esta fábrica.DT: Qual seriam
as consequências para a
Volks de Taubaté se essa
nova fábrica tivesse ido para
outra região do país?As
consequências seriam muito
grandes. No médio prazo,
poderia ameaçar nossos
empregos tanto na Volks
como no setor de autopeças.
Vamos dar o exemplo de
Pernambuco, que recebeu
recentemente uma unidade
da Fiat e talvez fosse um dos
locais mais competitivos para
levar também a Volks. Uma
fábrica lá certamente teria

uma média salarial que não
chegaria a 30% do que se
pratica em Taubaté, graças
às conquistas que tivemos
aqui, com nossa organização.
Como o capital não tem
pátria, é claro que com o
tempo a Volks poderia retirar
volume de produção daqui e
deslocar para onde pudesse
praticar salários menores,
jornadas de trabalho maiores
e outras condições que
consideramos uma
precarização do trabalho.DT:
A indústria na região está
fechando vagas. Estamos na
contramão aqui em
Taubaté?No país inteiro a
indústria vive um momento
de apreensão. Nós estamos
atentos a isso também, pelo
o que está se chamando de
desindustrialização da
economia brasileira, causada
especialmente pelo dólar
barato. No Vale do Paraíba
os dados oficiais mostram
que desde janeiro a indústria
fechou 2.150 vagas. Vale
lembrar que em São José dos
Campos os trabalhadores da
GM vivem um drama
semelhante ao que
apontamos acima: a empresa
abriu uma nova fábrica em
Santa Catarina e agora está
levando a produção de
motores para lá, deixando
um rastro de desemprego
para trás. De fato aqui em
Taubaté estamos felizmente
remando contra esta
maré.DT: É claro que a
própria Volks é a maior
responsável pelo
investimento. Mas, como
dissemos, se dependesse só
dela ele não seria feito aqui.
Quem é o pai dessa criança
bonita? É você ou algum
político?Acho que quem
melhor pode responder isso
é a própria empresa. E ela
respondeu com todas as
letras, em comunicado que
fez à imprensa, que foi
determinante para essa
decisão o acordo que
resultou da negociação que
fizemos, com o apoio dos
trabalhadores. Nós
conduzimos esse processo,
junto com toda a direção do
Sindicato. Mas o pai da
criança mesmo, para usar sua
expressão, é o trabalhador
que se conscientizou da
importância do acordo,
apoiou nossa proposta e deu
a palavra final, aprovando o
acordo em assembleia
soberana.DT: Como um
sindicato de uma cidade do
interior do Brasil consegue
mudar uma decisão mundial
de uma empresa desse
tamanho?Nosso Sindicato
hoje é reconhecido como um
dos principais sindicatos do
país, por sua força,
capacidade de negociação e
pela unidade dos
trabalhadores. Veja só: na
Volks, por exemplo, 93%
dos trabalhadores são
sindicalizados. Essa
confiança nos faz ser
respeitados na hora de

negociar, de ser ouvidos,
tanto pelo setor empresarial
como no governo. Essa força
pesou, por exemplo, quando
nos movimentamos junto ao
governo federal, logo que
soubemos da possibilidade
da Volks instalar outra fábrica
no país. Argumentamos que
o BNDES não poderia
emprestar dinheiro para uma
montadora se esse dinheiro
pudesse colocar em risco as
fábricas já existentes. Essa
nossa estratégia forçou a
empresa a abrir uma
negociação conosco, que
acabou vitoriosa.DT: Para os
metalúrgicos com certeza
essa foi uma boa notícia. Mas
e o resto da cidade? Vocês
estimam qual pode ser o
impacto?O Dieese, que tem
uma seção aqui em Taubaté,
calcula que só em salários e
PLR haverá uma injeção de
2,5 bilhões de reais na cidade
até 2016. Imagine o impacto
disto no comércio, na
construção civil, etc? E
também há o aumento da
arrecadação de impostos.
Para se ter uma ideia, hoje a
Volks sozinha, produzindo
1080 carros por dia, já
representa quase metade do
valor agregado da cidade,
que é o índice a partir do qual
se calcula nossa parte no
bolo estadual do ICMS.
Imagine o que vai acontecer
quando, daqui quatro anos,
atingirmos 1900 carros por
dia? Fora a arrecadação
extra que esses R$ 2,5
bilhões circulando na cidade
vão gerar. É uma enorme
contribuição dos
metalúrgicos para o
desenvolvimento da
cidade.DT: Você não é
prefeito, não é vereador, nem
é um político. Pelo menos
não da forma tradicional.
Mesmo assim já conseguiu
para a cidade algo que era
disputado por governadores
de grandes estados do país.
Acha que isso pode beneficiar
sua précandidatura a
prefeito.Nosso trabalho à
frente do Sindicato tem
primeiro o compromisso com
o trabalhador. Não
misturamos política partidária
com política sindical. É claro
que a luta do trabalhador
muitas vezes interfere na vida
de todo mundo, e esse caso
da Volks é talvez a maior
prova disso, na medida em
que está garantindo o futuro
do desenvolvimento
econômico da cidade. É
possível que o eleitor, ao
avaliar a história e as
realizações daqueles que se
apresentarem como
candidatos, leve este fato em
consideração. Até porque
não tenho como negar que a
minha história, a minha
experiência administrativa,
está diretamente ligada à
atuação no Sindicato. Mas
reafirmo que minha conduta
à frente dos metalúrgicos não
muda em função das
eleições.

Nova Volks mexe com o
futuro de Taubaté

Começa na próxima
quinta-feira, 26 de abril, a
23a Festa da Colônia
Italiana do distrito de
Quiririm, em Taubaté.
Considerada um dos
eventos gastronômicos
mais visitados do Brasil,
neste ano a festa contará
com seis dias de
programação, se
estendendo até 1 de
maio.Para a abertura
oficial está programado
show com a Banda Itália
Brasil. Já o
encerramento, no dia 1 de
maio, contará com show
de Paolo Martini. A
programação prevê ainda
apresentações teatrais e
de danças típicas
italianas, além de oficinas
culturais.À disposição
dos visitantes haverá 25
barracas de comidas
típicas (massas e doces).
A Festa da Imigração
Italiana de Quiririm é
realizada pela Prefeitura
de Taubaté e tem recebido
total apoio da
administração do prefeito
Roberto Peixoto.Todas as
informações sobre a festa
podem ser obtidas no site
oficial do evento –
www.festadequiririm.com.br.
23ª Festa da Imigração
de Quiririm De 26 de
abril a 1 de maio 26 de
abril – quinta feira 19h00
– Abertura oficial com a
presença do Sr. Prefeito
Municipal e autoridades
20h00 – Eleição Rainha
da Festa Italiana – Elcio
Portes e Banda 22h00 –
Show com Banda Itália

Brasil 27 de abril – sexta-
feira 12h00 – Show pelas
ruas com Patrícia /
Canavezi e Carolina
19h00 – Show com
cantor Branco e Cia
20h00 – Grupo de Dança
20h30 – Grupo de Dança
Santa Lucia Mirim 21h00
– Grupo de Dança Santa
Lucia 21h30 – Grupo de
Dança Piccola Tarantela
22h00 – Show com Brasil
Felicita Palquinho –
20h00 Show Erudito com
Santana 28 de abril –
sábado 13h00 – Show
pelas ruas com Carlos
Giam / Maressa 15h00 –
Em frente ao palco –
Oficinas Temáticas Com
Cia Psiu Com Alexandre
Vila Com Cátia Bercamo
Palco 19h00 – Show com
Rolando Sterzi 20h00 –
Grupo de Dança 20h30 –
Grupo de Dança Santa
Lucia Mirim 21h00 –
Grupo de Dança Santa
Lucia 21h30 – Grupo de
Dança Piccola Tarantela
22h00 – Show com
Banda Italianíssima
Palquinho - 20h00 Grupo
Mensageiros da Amizade
29 de abril –
Domingo 12h00 – Show
pelas ruas com Rolando
Sterzi / Rose Star Palco
12h00 – Show com
Dirceu Patrocino 13h00
– Show com Eleny Matera
e Banda 16h30 – Grupo
de Dança Santa Lucia
Mirim 17h00 – Missa –
João Canavezzi e Luiza
Monteiro Palco 19h30 –
Orquestra Sanfonica de
São Paulo 20h30 –

Desfile da Imigração
Italiana pelas Ruas
Centrais 21h00 – Branco
e Cia 22:00 – Show com
3 Tenores Palquinho
Show Erudito com
Rolando 15h00 - Em
frente ao palco – Oficinas
Temáticas Com Cia do
Sol Com Tio Energia Com
Truões 30 de abril –
segunda-feira 19h00 –
Show com Banda Will e
Mônica 20h00 – Grupo
de Dança 20h30 – Grupo
de Dança Santa Lucia
mirim 21h00 – Grupo de
Dança Santa Lucia 21h30
– Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 – Show
com Fred Rovela
Palquinho Show erudito
com Santana 1 de maio–
terça-feira 12h00 – Show
pelas ruas com Rolando /
Paulinho Carioca e Rose
Star 19h00 – Show com
Quarteto Mistura e Banda
Azzura 20h00 – Grupo de
Dança 20h30 – Grupo de
Dança Santa Lucia Mirim
21h00 – Grupo de Dança
Santa Lucia 21h30 –
Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 –
Show com
P a o l o
Martini Palquinho: Show
erudito com Rolando
Apresentação Fego
Camargo Sábados e
Domingos – Oficinas
culturais das 15 às 17
horas Artistas e grupos de
teatro pelas ruas.
Palquinho: atrações
variadas Projetos
artísticos Festa Italiana –
todos os dias

Começa no próximo dia
26 a 23ª Festa Italiana de

Quiririm

No sábado, 28 de abril, será
realizado o Encontro de
Escoteiros da Modalidade
do Ar (EncontrAr), no
Aeroclube Regional de
Taubaté. O evento,
promovido pelo 259/SP –
Escoteiro do Ar “Aviação do
Exército”, irá comemorar os
74 anos de atividades da
modalidade de escotismo no
país e oficializar o lançamento
regional do Núcleo
Infantojuvenil de Aviação em
Taubaté (Ninja). A entrada é
franca.O Ninja propõe uma
série de atividades, todas
gratuitas, que divulgam a
cultura aeronáutica entre
crianças e jovens de escolas
públicas e particulares.
Despertar vocações e revelar
talentos é o principal objetivo
do projeto, que nasceu em
2009, em Ubatuba, quando
o grupo fez uma
apresentação aos alunos do
Colégio Dominique.A
proposta ganhou impulso
com a criação de atividades
na modalidade a distância,
usando experimentalmente o

Blog do Ninja (www.ninja-
brasil.blogspot.com) como
principal ferramenta de
apoio.Com as diversas
possibilidades geradas pela
tecnologia da informação, e
com o apoio da UNITAU,
o NINJA iniciou a produção
de vídeo aulas que serão
disponibilizadas nas redes
sociais, permitindo a
interação entre participantes
de diversas regiões do
país.O Núcleo Infantojuvenil
de Aviação também
pretende divulgar as ações
do Escotismo do Ar. A
modalidade promove a
cultura aeronáutica entre
crianças e jovens no Brasil
desde 28 de abril de 1938,
quando o Major Aviador
Godofredo Vidal, o Tenente
Coronel Aviador Vasco
Alves Secco e o Primeiro
Sargento Telegrafista Jayme
Janeiro Rodrigues
oficializaram, em Curitiba, a
criação do primeiro grupo de
escoteiros do ar do mundo:
o Grupo Tenente Ricardo
Kirk.ogramação especial -

Para comemorar o
lançamento do Ninja em
Taubaté e os 74 anos da
Modalidade do Ar do
Escotismo, uma
programação especial será
apresentada na manhã de 28
de abril. As atividades, para
toda família, começam às
9h30 e vão até às
13h.Confira as principais
atrações: simulação de voo
em computador,
a e r o m o d e l i s m o ,
apresentação de aeronaves,
jogos escoteiros, vídeo aulas,
mini-palestras e diversas
oficinas.Além dos Escoteiros
do Ar, o evento tem o apoio
da Aviação do Exército, da
Escola Municipal de Ciências
Aeronáuticas (EMCA), da
Universidade de Taubaté
(UNITAU), do Aeroclube
Regional de Taubaté, do
Aeroclube de Ubatuba e do
Colégio Dominique.O
Aeroclube fica na estrada
dos Remédios, 2135, Itaim,
próximo ao Comando de
Aviação do Exército de
Taubaté.

Grupo Escoteiro do Ar
inaugura Núcleo Infanto
Juvenil de Aviação em

Taubaté


