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Com apoio do deputado
estadual padre Afonso
Lobato (PV), movimento
inspirado na Cadca, uma
ong americana, pretende
expandir suas atividades
no Vale do ParaíbaA
Coalizão Comunitária
Antidrogas, movimento
inspirado na Cadca
(Coalizões Comunitárias
Antidrogas da América),
Ong americana que
trabalha na prevenção e
combate às drogas ilícitas
e ao álcool, realizou no
último sábado, no salão
paroquial da Paróquia
Santa Cruz, em Redenção
da Serra, um treinamento
para lideranças e
representantes locais e
das cidades vizinhas de
Natividade da Serra, São
Luiz do Paraitinga e
Lagoinha.O evento,
apoiado pelo deputado
estadual Padre Afonso
Lobato (PV), que é
membro da Frente
Parlamentar de
Enfrentamento ao Crack e
outras drogas, teve a
participação de 30
pessoas, de vários
segmentos da
comunidade.O trabalho
foi coordenado pelos
representantes da Cadca

americana, Eduardo
Hernández Alarcón e
Juliana Badaró Langille,
que vieram dos Estados
Unidos para uma série de
compromissos no Brasil,
com treinamentos
também em Tremembé e
Taubaté. A proposta é que
as cidades do Alto
Paraíba, que receberam o
treinamento, iniciem um
trabalho de organização
de suas coalizões
comunitárias.Ele é vice
Presidente de Programas
Internacionais da Cadca
(Coalizões Comunitárias
Antidrogas da América) e
diretor do Instituto
Nacional de Coalizões
Antidrogas. Seu trabalho
é desenvolver em
diversos países a
implantação de coalizões
antidrogas, auxiliando-as
nas estratégias para a
redução de uso de
substâncias.A primeira
experiência brasileira
com essa metodologia, a
está sendo aplicada em
Pindamonhangaba, com
resultados positivos, já
bastante visíveis. A cidade
pioneira é modelo da
CADCA no Brasil, desde
novembro de 2008,
quando passou a fazer

parte da rede integrada de
atuação na prevenção e
redução de índices
relacionados à mudança
de postura dos cidadãos
da cidade, em relação a
esta questão.Segundo a
coordenadora da
Coalizão de
Pindamonhangaba, Eliane
Prado Marcondes, a
implantação é uma fase
que exige muita
articulação de todas as
forças da comunidade,
mas os resultados são
promissores. Padre
Afonso Lobato, que vem
apoiando a Coalizão
desde o seu início na
região, destacou a
importância desse
primeiro passo no
combate às drogas nessas
pequenas cidades, onde a
incidência do problema já
é preocupante. “Nós
fizemos as primeiras
provocações. Agora cabe
às comunidades dar
continuidade de forma
efetiva nesse processo”,
afirmou.A segunda fase
do treinamento da Cadca
em Taubaté acontece
nesta segunda e terça-
feira, na sede 5º Batalhão
da Polícia Militar do
Interior (5º BPM-I).

Coalizão Comunitária
Antidrogas realiza
treinamentos para
cidades do Vale do

Paraíba

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, a convite dos
investidores Disney da Silva
e José Carlos Berne, e do
coordenador dos trabalhos do
empreendimento, engenheiro
Sérgio Lousada, vistoriou na
manhã desta terça-feira, dia
24, as obras do novo shopping
da cidade, o Via Vale
Garden.Na oportunidade,
Peixoto e os investidores
percorreram as instalações do
complexo que abrangerá 209
lojas, hipermercado, seis salas
de cinema, boliche, praça de
alimentação para 1200 lugares
e 1418 vagas de
e s t a c i o n a m e n t o .
 “Trata-se de mais um grande
investimento que gerará mais
oportunidades de emprego
para o povo taubateano.
Estamos muitos felizes com o
empenho e o trabalho dos
investidores que juntamente

com o apoio da nossa
administração trarão novas
lojas âncoras para a cidade.
É o trabalho de parceria que
implantamos no governo do
município e que coloca
Taubaté no caminho constante
do desenvolvimento em todos
os setores da cadeia
produtiva”, abordou o prefeito
de Taubaté.Peixoto também
conversou com a
administração do Via Vale
Garden Shopping, sobre a
melhoria do acesso viário ao
local, reafirmando que sua
administração está
trabalhando no projeto de
novos retornos nas vias
marginais, facilitando assim o
acesso da população de
Taubaté e região ao Via Vale
Garden Shopping.O novo
empreendimento terá
50.149m² de área construída,
7 lojas âncoras, 142 lojas

satélites, 3 pisos, 4 escadas
rolantes, 4 elevadores e 8
cinemas, entre outros
atrativos.Segundo os
investidores Disney da Silva
e José Carlos Berne, a
participação da Prefeitura de
Taubaté, através do prefeito
Roberto Peixoto foi de suma
importância para que toda a
região do Vale do Paraíba,
Serra da Mantiqueira e Litoral
Norte, recebesse um shopping
com este potencial de
i n v e s t i m e n t o .
O projeto do Via Vale Garden
Shopping tem como
empreendedores a Tenco
Shopping Centers, empresa
com mais de 23
anos de mercado e a VVS
Participações S/A, formada
por empresas da região.
O investimento total é de
aproximadamente R$ 185
milhões.

Prefeito Peixoto vistoria
obras do Via Vale Garden

Shopping

O dia 1º de Maio está
chegando, e com ele a grande
festa em comemoração a
todos os trabalhadores e
trabalhadoras de Taubaté e
Região, realizada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté Serão 7 horas de
shows, ato político e uma
programação repleta de
diversão para toda a família.
Sob o tema Saúde: Um
Direito De Todos, faremos
uma reflexão sobre a saúde
pública em nossa cidade,

nosso estado e nosso
país.Contaremos com a
presença de autoridades
políticas e sindicais que vão
nos ajudar a dizer um basta
para a saúde de nossa cidade
e refletir sobre uma saúde
mais humana e de qualidade
para nossa população.A
diversão musical ficará por
conta da dupla Hugo e
Thiago, que irá levantar a
galera com sucessos como
“Dando Risada” e “Ninguém
Tem Nada Com Isso”,

teremos o grupo de pagode
Jeito Moleque, com músicas
como “Me Faz Feliz” e
“Amor Eterno”, e ainda
teremos o cantor Matheus
Leite e as bandas Paranga e
Cheiro de Fulo, que serão as
atrações regionais.Para as
crianças, mais uma vez
teremos o “Espaço Criança”,
que contará com o auxílio de
monitores para entreter os
pequenos e oferecer muita
diversão e um dia de pura
alegria.

1º de Maio de Taubaté
terá 7 h de shows e

muita diversão

Ela aparenta ser menos
sapeca que a boneca
Emília do Sítio do Pica-
Pau Amarelo. Mas é só
aparência, porque quando
está atuando, seus amigos
dizem que a menina
 incorpora como ninguém
a boneca falante dos livros
de Monteiro
Lobato.Marta Claro, 14
anos, representa a boneca
Emília nos eventos do
município. Segundo ela,
essa atuação começou

quando uma peça teatral
foi encenada na cidade.
‘Tudo começou em um
local onde meu pai era
associado. Veio um
projeto cultural da
Unitau, e eu participei e
gostei.”  Depois, a Célia
(Secretaria de Cultura)
me convidou para
continuar.”, diz a garota
que ganhou no teatro seu
momento de fama na
cidade e agora é a Emília
oficial de Monteiro

Lobato.Marta mora no
bairro Pedra Branca e
estuda na Escola
‘Maria Ferreira
Sonnewerd. Sobre a
personagem, a pequena
atriz sabe de sua
irreverência e papel
fundamental na literatura
de Lobato.
 “Eu procuro sempre que
posso ler os livros,
 para saber como é que a
Emília se comporta e
fala!”.

Monteiro Lobato:
Cidade também têm sua

boneca ‘Emília’

Antes de colocar sua empresa

na rede é necessário

compreender algumas

técnicas para o

desenvolvimento de ações

estratégicas nas mídias

sociais.Num mundo cada vez

mais virtual, as redes sociais

tem se mostrado uma forte

aliada para pequenas, médias

e grandes empresas. Mas,

será que a sua empresa está

utilizando essas ferramentas

da maneira correta?Para tirar

as suas dúvidas sobre o

assunto, a Associação

Comercial de Ubatuba,

oferece uma palestra gratuita

sobre “Comunicação Digital

para empresas”. A

apresentação, realizada em

parceria com a empresa de

comunicação MayPress, será

no próximo dia 4 de maio, às

18h, no auditório da ACIU.O

objetivo é orientar o

participante sobre utilização

correta das mídias sociais

pelas empresas, regras de uso

e a importância da elaboração

de estratégias para marketing

digital, independente do porte

de seu negócio. O foco maior

estará nas redes sociais mais

populares, como o Facebook,

Youtube e Twitter.A palestra

será ministrada por Mayara

Peixoto, sócio diretora da

MayPress – Eventos e

Comunicação e graduada em

Produção Multimídia, com

certificações em

“Comunicação no Mundo

2.0”, pela Universidade

Cruzeiro do Sul e “Marketing

no Facebook & Cia”, pela

ESPM - São Paulo.As

inscrições deverão ser feitas

na ACIU (Rua: Dr. Esteves

da Silva, 51 – Centro), através

do telefone: 3834 1449 ou por

e - m a i l :

imprensa@aciubatuba.com.br

As vagas são limitadas

Ubatuba: ACIU oferece
palestra gratuita sobre
Comunicação Digital

para empresas
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E X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T EE X P E D I E N T E
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.

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

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

Pensar o mundo criticamente
e saber diferenciar os
estímulos externos que nos
influenciam dos verdadeiros
objetivos pessoais são
algumas das habilidades que
podem ser despertadas
pelos adolescentes que
participarem do Concurso
Literário Jovem, da
Fundação Logosófica.
Voltado para alunos de
Ensino Médio das redes
pública e privada de todo o
país, o concurso irá premiar
com Iphone, Ipads e Ipod os

alunos que redigirem as dez
melhores redações sobre
suas experiências ao lerem o
livro Bases para Sua
Conduta, do pensador e
humanista Carlos Bernardo
González Pecotche, criador
da Logosofia. As escolas dos
classificados também podem
ganhar uma lousa eletrônica
completa e
n o t e b o o k s . J o v e n s
antenadosA chamada
geração Y,
 acostumada desde cedo a
estar em contato com o

mundo através da internet,
mostra seu interesse através
das redes sociais:
 cerca de
40 mil pessoas já curtiram a
página do concurso no
F a c e b o o k .
Com inscrições abertas até
31 de maio,
mais de 4 mil adolescentes
já estão participando e
aproximadamente 20 mil já
baixaram o livro,
disponível gratuitamente no
site www.logosofia.org.br/
concursoliterariojovem.

Concurso literário vai
premiar jovens

pensadores

Programação :04|05 -
Sexta-feira: 07h30 - 1ª

Ordenha do Torneio

Leiteiro,19h30 - 2ª Ordenha

do Torneio Leiteiro,19h30 -

Rainha do Rodeio,20h30 -

Abertura Oficial do

Rodeio,21h00 - 1ª

Eliminatória do

Rodeio,23h00 - Show com

Talis & Welinton 05|05

Sábado: 07h30 - 3ª

Ordenha do Torneio

Leiteiro,15h30 - Provas

Diversas,19h30 - 4ª

Ordenha do Torneio

Leiteiro,21h00 - 2ª

Eliminatória do

Rodeio,23h00 - Show com

Rodrigo & Santafé 06|05 –
Domingo :07h30 - 5ª

Ordenha do Torneio

Leiteiro,13h00 Torneio de

Truco,15h30 - Provas

Diversas,16h00 - Show com

Banda NaPegada,18h00

Rainha do Rodeio

Mirim,19h00 - Montaria

Infantil em Carneiros,20h00

- Premiação do Torneio

Leiteiro,21h00 - Grande

Final do Rodeio ,23h00 -

Show com Kaio Lennon

São Luiz do Paraitinga:
Festa Agropecuária 2012

Caçapava recebe no próximo

dia 2 de maio o projeto

cultural “Um Caminhão Para

Jorge Amado” com a

apresentação gratuita de

duas peças teatrais baseadas

na obra do escritor: “O Gato

Malhado e a Andorinha

Sinhá”, às 14h, para o

público infantil, e “Capitães

da Areia”,

às 19h30, para o público

adulto.O projeto, que

consiste em um caminhão

adaptado que abre sua

carroceria, transformando-se

em palco, será realizado no

Parque Ecológico da Moçota

(Rua Antônio Guedes

Tavares, S/N), no bairro Vila

Menino Jesus.”Um

Caminhão para Jorge

Amado” marca as

comemorações do

centenário de nascimento do

escritor baiano Jorge Amado

(10/08/1912 - 6/08/2001).

O projeto é realizado com

apoio da Lei de Incentivo à

Cultura, patrocínio da CSN,

Scania e MRS, em parceria

com as prefeituras.Desde o

lançamento no final de 2010,

o projeto já encantou um

público de mais de 40 mil

pessoas em cidades do Rio

de Janeiro,

Minas Gerais,

São Paulo e Paraná.

O Caminhãocontempla

todas as faixas etárias com

dois clássicos do autor:

 a peça Capitães da

Areia e O Gato Malhado e

a Andorinha Sinhá.

Caçapava recebe dia 2
de maio projeto cultural

“Um Caminhão para
Jorge Amado”


