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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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Depois do enorme sucesso
do espetáculo “Trair e Coçar
é Só Começar”, o Centro do
Professorado de Ubatuba /
Teatro Municipal recebe em
outubro o clássico “O
Mágico de Oz”.O espetáculo
acontecerá no sábado, dia 6
de outubro, às 18h. Os
ingressos estarão à venda a
partir do dia 24 de setembro
e saem a R$40 a entrada
inteira e R$20 a meia entrada
válida para menores de 18
anos, estudantes,

professores, aposentados,
maiores de 60 anos e
funcionários públicos.”O
Mágico de Oz” é um clássico
imortalizado pelo cinema.
Conta a história da menina
Dorothy Gale, que vive numa
fazenda com a família, e seu
cãozinho Totó. Mas a menina
deseja estar num lugar
melhor. Ao sair de casa, a
pequena Dorothy é
carregada por um furacão
que a leva para um mundo
desconhecido, onde vive

muitas aventuras ao lado de
seus novos amigos: o Homem
de Lata, o Espantalho e o
Leão Covarde. Mas o único
que poderá trazê-la de volta
ao seu lar é o Mágico de
Oz.Produzido pela
Companhia de Teatros Virou
Festa, essa produção tem a
direção de Juliano Bertholdi,
e no elenco temos Beth Lima,
Binho Cidral, Elaine Meireles,
Giovanna Quinto, Juliano
Bertholdi, Wesley Covalaski
e Wil Souza.

Teatro Municipal recebe
“O Mágico de Oz” em

outubro
Curiosidades

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, ato que
faz com a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de veneno de cobra. Os das
áspides, que têm as presas anteriores ocas para poder inocular o veneno, ataca o sistema
nervoso central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. Os das viperídeos
têm veneno extremamente agressivo, que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores.
Na família das viperídeos estão a cascavel, com seu guizo e chocalho tópicos, a jararaca que
tem veneno muito forte e a surucucu que é o maior dos ofídios venenosos do país.

A planta do café surgiu na Absínia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta a lenda
que um pastor observando que as suas cabras ficavam mais alegres e saltitantes sempre que
mastigavam os frutos de coloração amarelo-avermelhados dos arbustos existentes nos campos
de pastoreio. Somente no século XVI, na Pérsia, foram torrados os primeiros grãos de café
para fazer uma das bebidas hoje mais populares no Brasil e no mundo. Até o século XVII,
apenas os árabes produziam café. Em 1699, os holandeses iniciaram plantios experimentais
em suas colônias, na Ilha de Java. Aos poucos, alguns países entraram no mercado também
usando as terras coloniais para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao
norte do Brasil, em 1727. Hoje, o país é o maior produtor mundial do grão, sendo responsável
por 30% do mercado internacional. E também, o segundo consumidor mundial do produto e
tem as maiores plantações em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e
Rondônia. Os grãos mais cultivados são os robusta, café menos aromático, de sabor típico,
sem grandes nuances e um pouco mais amargo e o arábico, de aroma superior e sabor mais
doce e agradável.

Humor

Num teatro, onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, uma pessoa na
plateia, de repente, se levanta e grita:
- Onde está o assassino?
Uma voz ameaçadora atrás dela respondeu:
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho!

Tremendo puxa-saco diz ao patrão:
- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?
- Claro, com certeza são sua esposa e seu filho.
- Errou... A primeira pessoa é o senhor!
- Obrigado! E quem é a segunda?
- A segunda, é quem o senhor indicar!

Um menino de 10 anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que tinha cerca de 30 anos.
Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível nenhum relacionamento entre eles. Triste,
o menino quis saber o porquê e ela lhe disse:
- É que eu não gosto de crianças.
E ele rapidamente, responde:
- Não tem problemas, a gente evita!

Classificados

Venha para os nossos salões ovais de beleza e corte o seu cabelo igualzinho ao do Fenômeno!
Temos cabeleireiros especializados nesse tipo de corte que vão fazer você bater um bolão
com as mulheres. Em caso de falhas ou erros dos nossos profissionais, você ganhará um
corte igual ao jogador Roberto Carlos, sem nenhum custo.

Alugo uma linda árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de verdade, por um
preço super especial: R$ 10,00 reais por mês!
Obs.: Alugamos apenas no período de janeiro a novembro.

Mensagens
Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação
suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial.

A esperança deixa de ser felicidade quando acompanhada de impaciência.

A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido. Não na vitória propriamente dita.

Uma situação trágica existe quando o homem é mais nobre do que as forças que o destroem.

Um herói é um indivíduo comum que encontrou a força para perseverar e resistir apesar dos
obstáculos devastadores.

Somente quando de tudo desesperamos é que a esperança começa a ser a verdadeira força.

Qualquer grande homem possui força retroativa, força a reconsideração da totalidade da
história, milhares de segredos do passado saem de seus esconderijos para se iluminarem à
sua luz. Ninguém pode prever o que acontecerá a história. Essencialmente, o passado talvez
ainda continue por ser explorado. Necessitamos ainda tantas forças retroativas.

Para criar deve existir uma força dinâmica, e que força é mais potente que o amor.

O rio corta a rocha não por causa da sua força, mas por causa de sua persistência.

O povo, e só o povo constitui a força motriz na criação da história universal.

Pensamentos
Uma única força move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estives unida.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a força tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre terminam por traduzir nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.

Miscelânea

A Prefeitura de Taubaté, por
meio da Secretaria de
Turismo e Cultura (SETUC),
realiza a “6ª Primavera dos
Museus”, de 25 a 30 de
setembro. Trata-se de evento
coordenado pelo Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram)
e Ministério da Cultura
(MinC), o qual visa discutir
temas da atualidade no
ambiente dos museus e junto
à sociedade. Neste ano o
evento apresenta o tema “A
Função Social dos
Museus”.As atividades
acontecerão em dois locais
no município. No Museu
Histórico, Folclórico e
Pedagógico “Monteiro
Lobato” haverá uma
programação diversificada e
com temas relacionados ao
meio ambiente, inclusive com
atividades educativas para
crianças e aberto ao público
em geral. E no Museu da
Imigração Italiana (sede da
Associação Circolo Italiano
di Taubaté) acontece a mesa
redonda sobre o tema central
da semana de museus,
direcionada aos
representantes de museus da
região.Confira a
programação e os locais:25/
09/2012 a 30/09/2012 -
10h30 às 15h30Ação
educativa - Leitura dramática
do conto “A velha praga”, de
Monteiro Lobato, contido em
sua obra “Urupês”, de 1914,
visando a reflexão sobre a
questão sócio-ambiental.
Local: MHFP Monteiro
Lobato.25/09/2012 a 30/09/
2012 - 11h às 16hEspetáculo
teatral - Peça “O casamento
da Tia Nastácia”. Emília e
Narizinho decidem que já é

hora de Tia Nastácia casar-
se. A partir disso, criam uma
grande confusão, fazendo do
Jeca Tatu seu par ideal.Local:
MHFP Monteiro Lobato.25/
09/2012 - 09h às 17h
Lançamento - Identificação
das árvores centenárias e
demais componentes do
parque arbóreo na área
externa do museu, visando o
incentivo da preservação
ambiental. Local: MHFP
Monteiro Lobato. 25/09/
2012 a 30/09/2012 - 09h às
16h30 Oficina “Minhas
Lembranças”. Criação de
cadernos estilizados visando
o estímulo da coordenação
motora e criatividade da
criança com o intuito de
contribuir com a formação
sócio-pedagógica. ocal:
MHFP Monteiro Lobato.25/
09/2012 a 30/09/2012 - 09h
às 17h isitação - O Museu
Monteiro Lobato permanece
aberto de terça a domingo
para visitação, contando com
exposições permanentes e
temporárias, além de acervo
das obras lobateanas e suas
personagens ocal: MHFP
Monteiro Lobato 25/09/
2012 - 14h às 17h Mesa
redonda - Discussões
relativas à função social dos
museus do Vale do Paraíba
com seus respectivos
representantes. Local: Museu
da Imigração Italiana.25/09/
2012 a 30/09/2012 - 09h às
16hVisita guiada - No museu,
a história de Monteiro
Lobato e de Taubaté é
contada pelas próprias
personagens do escritor,
numa monitoria educativa e
muito divertida.Local: MHFP
Monteiro Lobato.26/08/

2012 a 30/09/2012 - 09h às
17h Exposição “Na ponta do
lápis...”. Antonio Pereira de
Paiva foi um grande
colecionador de lápis de
diversos períodos. A pesquisa
deste material aponta
importantes reflexos de nossa
história e sociedade. Local:
MHFP Monteiro Lobato. 27/
09/2012 - 19h às 21h Bate-
papo com Dra. Tereza Freire,
autora de “A arte de
envelhecer” que há anos
escreve pelo prazer de estar
a serviço da sociedade.
Local: MHFP Monteiro
Lobato. 30/09/2012 - 19h às
21h Performance - “As
musas incendeiam Urupês!”
O livro de contos de
Monteiro Lobato cai às mãos
das musas que decidem dar
vida aos textos descobrindo
mais uma função dos museus,
a social. Local: MHFP
Monteiro Lobato. 30/09/
2012 - 19h às 21h Sarau -
Manifestações livres de
diversos artistas e estudantes
de arte da região em pol da
divulgação do conhecimento
e desenvolvimento social.
Local: MHFP Monteiro
Lobato Endereços Museu
Histórico, Folclórico e
Pedagógico “Monteiro
Lobato”Av. Monteiro
Lobato, s/n, Chácara do
Visconde, Taubaté – SP. (12)
3625-5062, (12) 3635-
3 2 3 4 .
sitiopicapauamarelo@museumonteirolobato.com.br
Museu da Imigração Italiana
Av. Líbero Indiani, 550,
Distrito de Quiririm, Taubaté
– SP. (12) 3686-3340.
www.circoloitalianoditaubate.wordpress.com
w w w. f a c e b o o k . c o m /
circoloitalianoditaubate

Taubaté: Prefeitura
promove 6ª Primavera

dos Museus

Campeonatos de skate, ioiô
e atrações musicais
prometem divertir
crianças, jovens e
adultosNo dia 29 de
setembro, a Praça Geraldo
Costa será palco do 1º
Radicalizando Tremembé. O
evento pretende reunir
crianças e jovens em
competições de skate, ioiô e
em apresentações
de break (dança de rua da
cultura do Hip Hop). O 1º
Radicalizando Tremembé é
realizado com o apoio da
Prefeitura da cidade e tem o
objetivo de proporcionar
entretenimento e esportes aos

tremembeenses.A antiga
Estação Ferroviária Dr. Paulo
de Frontin será transformada
em uma pista para as
competições de skate, que
começam às 14h. Os
participantes serão divididos
em três categorias diferentes:
mirim, iniciante e amador –
que abrangem idades entre
14 a 18 anos. Já nos
campeonatos de ioiô, que
começam às 9h, as
categorias abrangem até 10
anos para os pequenos e a
partir de 11 anos para
adolescentes. Os vencedores
ganharão troféus, ioiô,
camisetas, chaveiro, boné e

um skate – prêmios que serão
divididos entre os
campeonatos.Além das
atividades radicais, o evento
contará também com
atrações musicais. As bandas
Ollecram, Sinopse, David
Força Lokal e Vinti farão
apresentações ao longo do
dia. O grupo Ultimate Crew
também marca presença no
Radicalizando com
p e r f o r m a n c e s
d e  b r e a k . O u t r a s
informações sobre o 1º
Radicalizando Tremembé
podem ser obtidas pelo
telefone (12) 3607-1008 ou
(12) 9123-2049.

1º Radicalizando
Tremembé acontece

neste sábado

Exposição “Pelos caminhos
de Taubaté: Identidade,
Patrimônio e Cidade”,
apoiada pela Fundação
Volkswagen, apresenta
obras de artistas
taubateanos que
vivenciaram na Europa o
desenvolvimento da Arte
ModernaO projeto
Aprender com a
Pinacoteca, desenvolvido
pela Fundação Volkswagen
em parceria com a
Pinacoteca do Estado de
São Paulo, inicia neste mês
a etapa de visitas dos
estudantes da rede municipal
de ensino ao Museu da
Imagem e do Som de
Taubaté - Mistau. As visitas
monitoradas visam
promover aprendizagem de
leituras de obras de arte e
oferecem subsídios para a
educação patrimonial, por
meio da atuação de
mediadores no museu,
especialmente preparados
para atender os grupos de
estudantes.Até o final do
ano, mais de 50 visitas
monitoradas serão
realizadas, beneficiando
aproximadamente 1.500
alunos da rede municipal de
ensino.No museu, os
visitantes poderão conhecer
a exposição “Pelos
caminhos de Taubaté:
Identidade, Patrimônio e
Cidade”, também apoiada
pela Fundação Volkswagen.
A exposição conta com
duas obras do acervo da
pinacoteca Anderson
Fabiano: uma de Georgina
de Albuquerque (1885-

1962) e uma de Francisco
Leopoldo (1879-1948),
ambos nascidos em Taubaté
e que vivenciaram na Europa
o movimento histórico de
transformações na arte, o
desenvolvimento da Arte
Moderna. A exposição é
aberta ao público e tem
entrada gratuita.Ao final da
visita cada estudante
receberá um “passaporte”,
com o título “Meus Lugares:
pelos caminhos de Taubaté”.
A publicação contém uma
ficha de identificação,
questionário sobre seus
costumes e preferência, dicas
de turismo, curiosidades
sobre a cidade, espaço para
anotações do cotidiano e dos
passeios por Taubaté,
convidando o aluno a
construir sua própria
memória.Segundo a diretora
da Fundação Volkswagen,
Conceição Mirandola, os
educadores poderão
trabalhar com seus alunos
atividades visuais, musicais,
corporais ou verbais,
abordando conteúdos e
discussões tratadas nas
leituras de imagem. “Trazer o
projeto Aprender com a
Pinacoteca para Taubaté
possibilitou fazer um
mapeamento do patrimônio
cultural local e ainda
incrementar o acervo do
Mistau com algumas obras da
Pinacoteca do Estado de São
P a u l o .
 Com a exposição, os
professores de Arte que
participam do projeto e seus
alunos passam a ter a
experiência de aprendizagem

de arte dentro do museu,
bem como o público geral da
região que poderá visitar
gratuitamente a
exposição”.Em Taubaté, o
projeto Aprender com a
Pinacoteca é realizado com
a parceria com a Pinacoteca
do Estado de São Paulo e a
Prefeitura Municipal de
Taubaté, com apoio do
Ministério da Cultura e da,
da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo.
Exposição A exposição
“Pelos caminhos de Taubaté:
Identidade, Patrimônio e
Cidade” tem entrada gratuita
e está aberta à visitação até
o dia 10 de dezembro no
Museu da Imagem e do
Som, de terça à sexta das 8h
às 12h e das 14h às 17h30,
sábados e domingos das 8h
às 12h. O museu fica na
Avenida Thomé Portes Del
Rey, nº 761 - Jardim Ana
Emília.O Museu de Imagem
e Som de Taubaté foi
inaugurado em 6 de setembro
de 1995 e está subordinado
à Divisão de Museus,
Patrimônio e Arquivo
Histórico da cidade. Seu
espaço físico conta com um
auditório e sala de projeção
com capacidade para 50
p e s s o a s ,
ilha de edição e equipamento
de vídeo digital, terminal de
áudio, laboratório e acervo
fotográfico, arquivo
histórico, biblioteca e
hemeroteca, além da
exposição permanente
Exposição Permanente
“Taubaté na História do
Brasil”.

Projeto Aprender com a
Pinacoteca,daFundação
Volks, leva estudantes ao

museu em Taubaté

A equipe infanto-juvenil da
Escola de Ciclismo, Atletismo
e Cidadania (CIACITRE) de
Tremembé foi a grande
campeã do Campeonato
Paulista de Resistência 2012,
realizado no dia 15 de
Setembro, na cidade de
Boituva. A atuação do jovem
atleta Lucas Couto rendeu a
conquista de três das quatro
etapas do campeonato,
levando a CIACITRE à
vitória.Outros atletas também
foram destaque na disputa,
como Hélio Marques da
Silva, que ganhou medalha de
bronze e Marcelo de Oliveira,
que garantiu o quinto lugar na
classificação geral.De acordo
com o diretor esportivo e
presidente da CIACITRE,
Sergio Pannain, a Escola
participa de competições
com determinação para

garantir bons resultados.
“Estamos chegando ao final
do ano com uma esteira de
vitórias. Tudo está dentro do
planejado e a equipe segue
com garra, mesmo com
atletas tão novos em idade”,
diz o diretor. “Vejo um futuro
brilhante para nossos alunos.
Não existem campeões sem
uma rotina dura de
treinamentos e disciplina.
Isso esses jovens
compreendem muito bem”,
completa Pannain.A
CIACITRE é uma ONG
(Organização Não
Governamental) fundada em
12 de abril de 2010, voltada
para o ciclismo e atletismo
socioesportivo e tem como
objetivo promover a inclusão
social, a saúde e a integração
entre os jovens, por meio do
esporte.A escola oferece

apoio aos atletas em
competições regionais que
dão visibilidade ao trabalho
e ao desenvolvimento de
todos os seus integrantes. A
ONG conta com o apoio de
empresas privadas da cidade
e doações de materiais
esportivos para desenvolver
os treinamentos e participar
das competiçõesOs
interessados em conhecer o
trabalho da Escola devem
procurar a sede da
CIACITRE, localizada na
Rua Antonio Lourenço
Xavier, 276, em frente ao
palco de eventos. Outras
informações podem ser
obtidas pelo e-
mailciacitreciclismo@hotmail.com,
pelo telefone 3672-3904 ou
pelo endereço eletrônico http/
/
:ciclismonaserradecampos.blogspot.com.

Tremembé: CIACITRE é
campeã em campeonato

paulista

Iniciam-se na segunda-feira,
1º, as aulas do curso ?Taubaté
? Atendimento Bilíngue?,
realizado pela Associação
Comercial e Industrial de
Taubaté ? ACIT, em parceria
com a Alps Idiomas, que
oferecerá aos seus 300 alunos,
isentos de mensalidades, um
curso de capacitação para o
2º idioma. O curso tem
duração de 10 meses, a fim
de que estejam preparados
até julho de 2013 para a
chegada de estrangeiros na
cidade.O público do curso, que
reúne os funcionários de
atendimento de hotéis,
restaurantes e até
profissionais da Polícia Militar
e Hospitais, é considerado a

comissão de frente do
município no acolhimento e
orientação aos turistas durante
sua estadia na região.O curso
faz parte do projeto Taubaté
Bilíngue, da ACIT, que teve
início após a crescente
presença de estrangeiros na
cidade em decorrência da
expansão industrial com mão
de obra estrangeira. Presença
que deve aumentar ainda mais
durantes aos eventos
internacionais Jornada
Mundial da Juventude (2013),
Copa do Mundo (2014) e
asOlimpíadas (2016). Nelson
Geraldo, sócio proprietário da
ALPS Idiomas, voluntário
neste Projeto lembra que ?em
todos os eventos

internacionais citados, o Inglês
é a língua principal de
intercâmbio entre as
diversasnacionalidades?.Taubaté
é pioneira com a mobilização
da ACIT, Alps Idiomas e
outras 20 instituições
p a r t i c i p a n t e s ,
entre elas o CIESP Taubaté,
Policia Militar, SETUC,
SINHORES, SENAI, SESI,
SENAC, Hospital Regional,
Hospital São Lucas,
UNIMED Taubaté, Corpo de
Bombeiros e a
Coopertaxi.Mais informações
sobre o Projeto podem ser
adquiridas pelo telefone 3426-
7888 ou 3674-1047 ou pelo e-
m a i l
nelsongeraldo13@hotmail.com.

Taubaté: Projeto da
ACIT inicia aulas de

inglês para 300
atendentes

Leia e Anuncie
        3672 22-57

www.agazetadosmunicipios.com
Contato:
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O Sesc Taubaté apresenta
nesta quinta, 27, duas
exibições do espetáculo
infantil de dança Brincadeira
Sambadinha de Reis com a
Cia Mundu Rodá. Ao som de
instrumentos típicos
brasileiros como a rabeca,
bombos de corda, bajes,
mineiro e bandolim,
integrantes e folgazões
cantam e dançam em
homenagem ao Capitão
Marinho. O ritmo pulsante da

música é acompanhado por
diferentes formações
coreográficas e passos
denominados de “trupés”.
Nesse sapateado brasileiro a
forte pisada, a leveza e a
graça dos movimentos dos
b r i n c a d o r e s ,
 se unem compondo variados
desenhos coreográficos e
jogos ritmados com o
p ú b l i c o .  
Bonecos gigantes e figuras
mascaradas integram o

grande baile oferecido em
homenagem ao Capitão
M a r i n h o .
A festa se completa com a
participação do público que não
fica indiferente à passagem do
colorido cortejo e se une à
brincadeira para festejar,
formando uma roda para cantar
e dançar os cocos de
d e s p e d i d a s .
Brincadeira Sambadinha de
ReisDia 27, às 10h e às
15h.Grátis.

Espetáculo infantil
 de dança é atração

nessa quinta no Sesc

O presidente do Conseg –
Conselho Comunitário de
Segurança de Taubaté, José
Edson dos Reis,
acompanhado do 1º
secretário, Valmir Marques,
esteve na capital paulista no
dia 21, onde visitou o
Instituto São Paulo Contra a
Violência, que é o órgão
responsável pelo Disque
Denuncia 181 no Estado, e
a Coordenadoria dos
Consegs, na Secretaria de
Segurança do Estado de
São Paulo.No Instituto São
Paulo, foi recebido pelo dr.
Mario Vendrell Royo,
Gerente de Projetos, que
mostrou as instalações e
como funciona o serviço
prestado pela instituição. Na
ocasião, foi firmado acordo
para que o Conseg de
Taubaté, através da imprensa
e reuniões, continue
divulgando para a população
sobre a importância de
denunciar qualquer tipo de
crime através do 181.Na
Secretaria de Segurança,
José Edson e Valmir
Marques participaram de
uma reunião com o
coordenador estadual, dr.

Evaldo Roberto Coratto, que
falou sobre a importância dos
Consegs, bem como da
reativação de alguns na
região do Vale do
P a r a í b a . D I S Q U E
DENÚNCIAO combate
aos crimes, de forma
preventiva, tem funcionado
graças a participação da
população. E em Taubaté
não é diferente. “Infelizmente
a polícia não pode estar em
todos os lugares ao mesmo
tempo. Por isso é
fundamental que o cidadão
de bem denuncie todo e
qualquer tipo de ato ilícito”,
disse José Edson. “Há vários
casos onde as denúncias
anônimas impedem o crime
de acontecer. Por isso, se a
pessoa desconfiar de
qualquer coisa errada deve
entrar em contato com o 18”,
c o n c l u i .
O Instituto São Paulo Contra
a Violência atua em parceria
com a Secretaria de
Segurança Pública, sendo
que o Disque-Denúncia 181
é um número gratuito de
telefone que atende a todo o
Estado recebendo ligações
de telefones fixos ou móveis,

24 horas por dia, sete dias
por semana, traduzindo-se
num canal seguro
disponibilizado à população
para qualquer informação de
interesse da segurança
pública, como atuação de
quadrilhas e gangues, abusos
contra crianças, mulheres e
idosos, desvios e omissão de
servidores públicos, autoria
de crimes, localização de
foragidos, pontos de tráfico
de drogas, porte ilegal de
armas, maus-tratos e outros,
proporcionando importante
auxílio à atividade policial.
Em todas as ligações é
garantido o sigilo e o
anonimato do informante,
que recebe uma senha
secreta para complementar,
acompanhar e cobrar, a
qualquer tempo,
 a tramitação da denúncia
junto aos órgãos
responsáveis.Em Taubaté, a
divulgação está sendo feita
pelo Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança),
sendo que nos últimos três
anos houve um aumento
significativo de ligação para
o 181no município (18% na
região).

Disque Denúncia 181:
Conseg Taubaté reafirma

parceria com Instituto
São Paulo Contra a

Violência
A Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de
Patrimônio Histórico, realizou
neste final de semana o
‘Clássicos em Cena’, que
apresentou o grupo
Carcoarco. O evento, que
aconteceu no Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina,
teve um sucesso de público de
105 pessoas.O objetivo do
evento foi mostrar a música e
fazer com que o público a
entendesse. “Tivemos no
‘Clássicos’ um grupo que se
apresentou com rabecas, que
é considerado um instrumento
parecido com um violino, já
que trabalha com cordas e

arcos, mas tem uma
concepção diferente e um
som mais fanhoso”,explica o
diretor de Patrimônio
H i s t ó r i c o , P a u l o
Tarcízio.Segundo o diretor do
Departamento, os números
apresentados agradaram
muito o público, e o que mais
chamou a atenção foi a
apresentação da ‘fantasia
sobre o hino nacional’, com
trechos típicos de vários tipos
musicais em referência ao
hino.O próximo ‘Clássicos em
Cena’, acontece em outubro,
no dia 20, e receberá o grupo
‘Tangata’ que fará
apresentação de tango e
variações da dança. O evento
acontece às 19 horas,

‘Clássicos em Cena’ é
sucesso e Pinda já

espera o próximo evento
no Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona
Leopoldina.”Nossa expectativa é
a melhor, já que o clássico está
conquistando um grande número
de público e todos atenderam
maravilhosamente nossas
solicitações de chegar
pontualmente, o que não atrasou
as peças, e de manter o silêncio”,
finaliza o diretor Paulo Tarcízio.
O Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina
fica localizado na rua Marechal
Deodoro, 260 – Centro. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone 3648.1779.

Neste ano a comemoração
de aniversário do Centro
Cultural Municipal de
Taubaté conta com um
diferencial: a inauguração da
Sala de Cinema Mazzaropi,
na próxima quinta-feira (27).
O novo espaço oferece 40
lugares para as sessões de
cinema e possui uma tela de
5x3 metros, em um ambiente
completamente preparado
para mais esse projeto.As
comemorações do 4º
aniversário do Centro
Cultural, que se estendem até
o dia 29 de setembro,
contarão com diversas
atrações e exposições
abertas ao público, que vão
desde a inauguração e
sessões de cinema no novo
espaço, até show com
grupos musicais da região.O
prédio, criado como Asilo de
Mendigos de Taubaté, em
1902, passou a ser a Casa

São Francisco de Idosos, e,
posteriormente, abrigou a
Escola Madre Cecília para
crianças com necessidades
especiais até setembro de
2008, quando, por iniciativa
do prefeito Roberto Peixoto,
se tornou o Centro Cultural
Municipal, transformando-
se, nesses 4 anos, no maior
ponto de encontro das artes
e dos artistas, não só de
Taubaté como de toda a
região.As atividades de
aniversário, organizadas pela
Secretaria de Turismo e
Cultura (SETUC) da
Prefeitura de Taubaté,
acontecem sempre às 20h
nos dias 27,28 e 29
próximos, com entrada
franca. O endereço do
Centro Cultural é Praça Cel.
Vitoriano, 1, centro. Mais
informações podem ser
obtidas pelo telefone (12)
3625-5140.Confira a

programação no site do
DT:www.diariotaubate.com.brDia
27 de SetembroInauguração
da Sala de Cinema
MazzaropiØ Filme: “Jecão –
um fofoqueiro no céu” –
acervo do Museu Mazzaropi
Abertura da Exposição
Fotográfica EGITO Ø
Fotógrafa: Marianne
Lemmem Apresentação
Musical Ø Orgulho Caipira
de Lagoinha Dia 28 de
Setembro Sala Mazzaropi Ø
Filme: Villa Lobos – acervo
Sesc Taubaté Apresentação
Musical Ø Camerata da
Orquestra Sinfônica Jovem
de Taubaté -
OSITADia 29 de Setembro
Sala Mazzaropi Ø Exibição
de 6 filmes curta metragens
de diretores premiados de
Taubaté Apresentação
M u s i c a l
Ø Chorinho com o Grupo
Melindroso

Centro Cultural
Municipal comemora 4º
aniversário inaugurando

a Sala de Cinema
Mazzaropi

 Campos do Jordão:
Palácio participa da 6ª
Primavera dos Museus

De 26 a 30 de setembro,
acontece no Palácio Boa
Vista, em Campos do
Jordão, a 6ª primavera dos
Museus, que traz a cidade
 uma programação com
exposição, oficinas,
concertos e apresentação de
teatro.Essa ação é promovida
pelo Instituto Brasileiro de
Museus (IBRAM) com
atração em 800 museus
espalhados em 364
municípios pelo Brasil, que
traz como tema para essa
edição “A Função Social dos
Museus”.Em Campos do
Jordão a programação conta
com a realização da

Fundação Social dos Museus
que abre a agenda com
oficina de Ikebana, que é a
arte oriental da confecção de
arranjos florais, ministrada
por Vera Maria Trassi, das 10
às 12h e das 14h às 16h. Já
das 14h às 17h acontece a
oficina de teatro dom
Rodrigo Franco Veloso, que
resultará na apresentação na
tarde do dia 30/09.No
sábado (29),
acontece a apresentação de
música e dança japonesa dos
alunos da Escola de Dança
Nishikawa, das 11h às 12hE
no domingo, a programação
começa com apresentação

da Campos Filarmônica sob
regência de Renata Cristina
da Silva, das 10h às 11h.
Logo em seguida acontece as
oficinas de origamis com
Isako Kobayashi e Junko
Y o n a b a .
E encerrando a
programação, a
apresentação de teatro da
oficina promovida por
Rodrigo Franco Veloso, que
trará como tema as obras do
acervo do Palácio Boa Vista.
O Palácio Boa Vista fica na
Av. Adhemar de Barros, 
3001 - Alto da Boa Vista.
Informações pelo telefone
(12) 3662-1122.

Williams Michel Vicente
tem 22 anos e é aluno da
Escola Maestro Fego
Camargo, estando no 4º
ano do Curso de Artes
Visuais, mas já cursou
três anos do básico.Ele
fez as pinturas que
ilustram esta matéria e,
além de desenhar
paisagens, prefere
desenhar o corpo
humano.Michel é tido
como um dos talentos da

escola. Está aguardando a
exposição que será dia 15
de Novembro, mas tem
uma dúvida: qual dos
desenhos expor?Michel
já vendeu mais de 50
t r a b a l h o s .
Hoje tem uns 30 para
escolher o que mais gosta
para expor. Os que ele
mais gosta são os
retratos de feições
humanas. Nesta página
está o de Maria Fernanda

Cândida, o de um anjo e
o de Aragorn, do “Senhor
dos Anéis”.O aluno da
Fêgo Camargo estudou o
ensino médio e agora
pretende aperfeiçoar nos
desenhos e, um dia, viver
de sua arte. Por enquanto,
ele faz de tela folhas
canson mas usa até a
parede de seu quarto para
experimentar as técnicas
que aprende.
michel.mico@hotmail.com

Novo talento da Fêgo
mostra sua arte

O Centro Universitário
Senac está com
inscrições abertas para o
Vestibular 2013 em
diversos campus,
incluindo a unidade de
Campos do Jordão. As
inscrições vão de 10 de
setembro a 18 de
novembro.O campus
Campos do Jordão

oferece os cursos de
Tecnologia em
Gastronomia e
Tecnologia em Hotelaria,
ambas no período
matutino.A prova
acontece em primeiro de
dezembro, sábado, das 14
às 18h. A taxa de
inscrição é de R$ 80.  A
lista dos aprovados será

divulgada em 14 de
dezembro, em seguida, as
matrículas devem ser
feitas nos dias 15 e 17 do
mesmo mês.Para
inscrições e informações
sobre os cursos e o
processo seletivo, basta
acessar o
sitewww.sp.senac.br/
vestibular.

Senac Campos do
Jordão abre inscrições
para o Vestibular 2013

A escola SENAI de
Pindamonhangaba realiza a
partir desta quinta-feira (27),
o Mundo Senai, antigo Senai
Casa Aberta.
O evento tem por objetivo
abrir as portas da escola para
a comunidade e aos futuros
profissionais que terão a
oportunidade de conhecer
mais sobre a indústria de sua
região e descobrir os caminhos
que o SENAI oferece para a
melhor formação
profissional.São diversas
oportunidades de interação e
um ambiente ideal para o seu
contato com o conhecimento,
onde você pode experimentar
e conhecer o universo das
profissões e decidir com mais
segurança qual carreira
profissional deseja seguir.
O Mundo Senai em Pinda
acontece durante os dias 27,
28 e 29 de setembro, e vai
contar com palestras, mostras
tecnológicas, minicursos,

orientação profissional,
exposição de trabalho, além
de visitas aos laboratórios e
instalações da escola.A
entrada é gratuita e o horário
é de acordo com a
programação. A escola
SENAI Pinda localiza-se na
Avenida Abel Corrêa
Guimarães, 971, Jardim
Resende.Programação:27/
09/2012 - quinta-
feira Horário: 14:00 às
17:00h  / das 19:00 às 21:00h
- Palestras Técnicas (tarde e
n o i t e ) -
 Exposição dos trabalhos dos
alunos do Curso Técnico em
Eletroeletrônica- Trabalhos
dos alunos do CAI Eletricista
? comandos elétricos
(acionamento de motores,
 simulação de semáforo) e
CAI Mec.
Usinagem ? série metódica
Trator - Visitas guiadas às
instalações da escola28/09/
2012 - sexta-feira Horário: 

08:30 às 11:00h  / das 13:30h
às 16:00h - Palestras
Técnicas (tarde e noite)-
Exposição dos trabalhos dos
alunos do Curso Técnico em
Eletroeletrônica - Trabalhos
dos alunos do CAI Eletricista
? comandos elétricos
(acionamento de motores,
 simulação de semáforo) e
CAI Mec.Usinagem ? série
metódica Trator - Visitas
guiadas às instalações da
escola 29/09/2012 – sábado
H o r á r i o :  
08:30 às 11:00h  / das 13:30h
às 16:00h - Exposição dos
trabalhos dos alunos do Curso
Técnico em Eletroeletrônica -
Trabalhos dos alunos do CAI
Eletricista ? comandos
elétricos (acionamento de
m o t o r e s ,
simulação de semáforo) e
CAI Mec.
Usinagem ? série metódica
Trator - Visitas guiadas às
instalações da escola

Senai de
Pindamonhangaba

realiza a partir de hoje o
Mundo Senai

O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto, deu
continuidade na quarta-feira,
26 de setembro, ao
processo de renovação do
Termo de Permissão de Uso
de imóveis pertencentes à
Prefeitura.Peixoto esteve
pessoalmente na Rua
Projetada, loteamento
Granja Panorama, no bairro
Fonte Imaculada, onde fez a
entrega dos termos de
prorrogação para mais sete
moradores.O prefeito frisou
que a entrega do documento
é uma forma de “garantir a
permanência dos moradores
nessas residências até que
seja concluído o processo de

regularização junto ao
Cartório de Registro de
Imóveis”. A entrega desses
documentos teve início no
último dia 17 de setembro,
quando Peixoto entregou os
termos de prorrogação para
28 moradores do conjunto
construído na Avenida Isauro
Moreira, defronte ao Sest/
Senat, nas imediações da
Chácara Silvestre.Segundo
dados do Departamento de
Habitação da Prefeitura de
Taubaté, existem hoje cerca
de 4.500 imóveis
pertencentes à administração
municipal e que estão
ocupados por moradores de
baixa renda. De acordo com

o Departamento, até o final
deste ano, todos os imóveis
terão seus termos de
permissão de uso
renovados.Todos os termos
foram renovados em nome da
mulher, seguindo o que
determina a lei 11.977/2009.
Os imóveis não poderão ser
vendidos, alugados, cedidos,
transferidos ou trocados
enquanto durar a permissão
de uso.Somente após a
regularização fundiária, a
Prefeitura concederá o título
de legitimação de posse, com
o qual os moradores poderão
fazer o devido registro no
Cartório de Registro de
Imóveis da cidade.

Peixoto renova permissões de
uso de imóveis na Granja

Panorama
A escola municipal Dona
Minica, que fica localizada na
Cruz Pequena, realizou nos
dias 19 e 20 de setembro,
palestras para os pais e
responsáveis dos alunos, em
parceria com a Secretaria de
Saúde, através das
profissionais da rede do posto
médico do bairro. Nas
palestras foram tratados
assuntos com o tema
hanseníase.”No evento foi
utilizado um material
adequado, de fácil
entendimento, com palavras
claras que propiciaram uma
participação efetiva dos
alunos e pais. Foi um momento
especial de muito
aprendizado”, conta a Gestora

de Unidade de Educação
Básica, Sandra Maria
Monteiro Cândido.A gestora
ainda explica que os pais que
participaram das palestras
ficaram cientes que a
hanseníase é uma doença
infecciosa ocasionada pelo
bacilo de Hansen, e que sua
transmissão ocorre a partir do
contato direto com pacientes
sem tratamento que eliminam
os bacilos por meio de
secreções nasais e gotículas
da fala, tosse e espirros. As
profissionais de saúde
esclareceram que os
principais sintomas da doença
são manchas na pele com
alteração na sensibilidade,
que pode chegar a

comprometer os movimentos
de pés e mãos, dificuldade de
fechar os olhos e paralisia do
nervo facial.A informação
mais importante da enfermeira
Rosana foi que apesar da
hanseníase ser altamente
contagiosa, ela tem cura e o
tratamento está disponível na
rede pública de saúde (SUS).
A Gestora Sandra Maria
Monteiro Cândido agradeceu
a parceria com as
profissionais de saúde e
parabenizou toda sua equipe
d o c e n t e ,
professoras pela iniciativa de
envolver a comunidade
escolar nesse
importante  evento de
responsabilidade pública.

Escola de Pinda realiza
palestras sobre hanseníase

A Prefeitura de
Pindamonhangaba vai
construir mais 26 casas para
uso provisório de famílias em
situação de vulnerabilidade.
As novas residências ficarão
na rua Nivaldo Azevedo, no
residencial Nova Esperança,
no bairro do Araretama.De
acordo com o secretário de
Habitação, Maurício
Marcondes, as unidades
serão parecidas com as 17
existentes no Feital. “As
moradias possuirão um
quarto, sala, banheiro,
cozinha e área de serviço. O
local já possui ampla
infraestrutura para atender os

contemplados”.O prefeito
João Ribeiro destacou que os
recursos para construção das
casas, bem como aquisição
dos lotes, são da própria
Prefeitura.João Ribeiro
ressaltou que o processo de
triagem será feito por equipes
da assistência social de
Pindamonhangaba. “Serão
selecionadas famílias de
baixa renda e em estado de
vulnerabilidade. Elas poderão
ficar nas casas por um
período de um ano ou até que
se normalize a condição
e m e r g e n c i a l ” .
De acordo com o secretário
de Habitação, a licitação

deve ser publicada na
segunda quinzena de outubro
e as obras devem começar
até o fim de 2012. “O prazo
de conclusão é de seis
meses. Até lá,
as equipes da Prefeitura já
terão feito o processo de
triagem para definição das
famílias, que podem ou não
já estarem cadastradas nos
nossos programas
h a b i t a c i o n a i s ”
.Maurício Marcondes
lembrou que a
Prefeitura está estudando a
construção de outras 10
casas no Feital para pessoas
em situação emergencial.

Prefeitura vai construir 26
casas para famílias em
situação emergencial


