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Em Caraguatatuba,
públicos distintos terão
opções de lazer neste
final de semana no Teatro
Mário Covas. No sábado
(31), apresenta-se  o
cantor Zé Geraldo e no
domingo, será a vez do
público infantil se divertir
com a ‘Turma da Mônica’.
O show do cantor Zé
Geraldo terá início às
21h00 do sábado, com um
pouco dos 30 anos de sua
história, com repertório
clássico e também as
novas músicas de seu
trabalho. Os presentes

terão oportunidade de
curtir o show ‘Cidadão: 30
e Poucos Anos’ e ainda
relembrarem sucessos
como ‘Senhorita’, ‘Milho
aos Pombos’ e ‘Como
diria Dylan’.Os ingressos
para o show de Zé
Geraldo custam R$ 80
inteira e R$ 40 meia-
entradaNo domingo, os
personagens clássicos de
Maurício de Souza se
apresentam com o
espetáculo ‘A Turma da
Mônica - Era uma vez na
Floresta’. Adultos e
crianças vão se encontrar

com personagens
famosos das histórias em
quadrinhos, como a brava
‘Mônica’, o astuto
‘Cebolinha’, a comilona
‘Magali, e o ‘Cascão’, que
não gosta de tomar banho.
O espetáculo terá início
às 16h00 e encerramento
às 19h00.O espetáculo,
que já foi visto por mais
de 60 mil pessoas, tem
classificação livre e
ingressos a R$ 40 inteira
e R$ 20 meia-entrada
antecipado ou R$ 50
inteira e R$ 25 meia-
entrada no dia.

Caraguá: Teatro Mário
Covas apresenta shows
de Zé Geraldo e Turma
da Mônica no final de

semana

A final do Campeonato
Amador de Futebol, que
aconteceu neste fim de
semana no Estádio José
Ramiro dos Santos,
o”Ramirão”, em
Pindamonhangaba, fez
vitoriosa a equipe de
Tremembé, Força Jovem.
O time disputou a final
com o Bandeirante FC, de
Pindamonhangaba e
venceu a partida por 1 a
0.A competição ainda foi

inflamada pela atuação do
árbitro paulista Wilson
Luiz Seneme, integrante
do quadro de arbitragem
da FIFA, pré-selecionado
inclusive, para ser um dos
árbitros da próxima Copa
do Mundo.A partida teve
início com o time
tremembeense no ataque,
obrigando o goleiro
Dante, do Bandeirante, a
fazer boas defesas.
Passados alguns minutos,

a partida ficou equilibrada
até o fim do primeiro
tempo. No segundo
tempo o time do
Bandeirante forçou um
jogo no ataque. Aos 32
minutos do segundo
tempo, “Boy”, do Força
J o v e m ,
marcou o único gol da
partida. A equipe de
Tremembé manteve a
posse de bola até o final
do jogo.

Em Tremembé:
 Força Jovem vence

campeonato em
Pindamonhangaba

Mais de 50 veículos oferecem
deslocamento para diversas
localidadesA Prefeitura de
Pindamonhangaba oferece
condução para pacientes que
necessitam realizar exames,
consultas e tratamentos
médicos em outras cidades ou
dentro do município, sendo
estes munícipes que não tem
condições financeiras ou
físicas para se locomover.Os
interessados devem realizar o
agendamento do transporte
com, no mínimo, 48 horas de
antecedência no Setor de
Serviço Social do Transporte,
localizado no prédio do CEM
(Centro de Especialidades
Médicas) para viagens fora de
Pindamonhangaba. Já para
transporte dentro do
município, a requisição pode
ser feita em qualquer unidade
do Posto de Saúde da Família,
que será encaminhada à
central.O agendamento junto
ao Setor de Transportes será
realizado mediante

apresentação do cartão SUS
(Sistema Único de Saúde) e
comprovante da consulta
emitido pelo hospital ou
clínica.Segundo o responsável
pelo departamento, Victorio
Augusto Queiroz Pessotti, são
atendidas aproximadamente
cinco mil pessoas
mensalmente. “Realizamos
transporte tanto para exames
e consultas, como para
pacientes de tratamentos
quimioterápicos e
radioterápicos”.Pessott i
acrescentou que os 54
veículos, entre carros,
ambulâncias e vans,
responsáveis pelo transporte
na saúde são suficientes e
atendem a necessidade da
população. “A demanda que
temos hoje é totalmente
coberta com a estrutura
oferecida pela Prefeitura”,
pontuou.Dentro da cidade os
veículos oficiais conduzem os
pacientes até clínicas,
consultórios e Centro de

Fisioterapia. Fora do município
os destinos são os mais
variados, desde as localidades
vizinhas até Bauru, distante
480 km de Pindamonhangaba
em uma viagem de quase 8
h o r a s
.O responsável contou ainda
que os mais de 40 motoristas
do setor finalizaram na última
semana um curso de
capacitação para transporte
coletivo e ainda realizarão nos
próximos meses preparações
para primeiros socorros e
e m e r g ê n c i a s .
Atendimento no feriado
Devido as comemorações da
Semana Santa e Páscoa os
munícipes que precisam de
transporte entre os dias 6 e 10
de abril devem realizar o
a g e n d a m e n t o
impreterivelmente até o dia 3
de abril. 
 Nos dias de recesso haverá
transporte, porém não haverá
atendimento ao público no
Setor de Serviço Social.

Pindamonhangaba
oferece transporte para

pacientes

Mais de quatro toneladas de
alimentos não perecíveis e
produtos de limpeza serão
doados pelos estudantes da
Faculdade Anhanguera de
Taubaté no próximo sábado
(31 de março), às 10 horas,
à comunidade Projeto
Esperança - entidade que
atende pessoas carentes.
Para a entrega dos materiais
será feita uma carreata com
universitários, colaboradores
e direção da unidade.A
doação encerra as atividades
do Trote Solidário 2012,
programa que faz parte das
atividades de
responsabilidade social da
instituição e visa prevenir
atos violentos e ofensivos
contra os calouros. No
último dia 26, a unidade

promoveu também a
premiação da equipe
vencedora em arrecadações,
com a entrega de um troféu
e uma festa
comemorativa.Além de
angariar alimentos e itens de
higiene pessoal, houve uma
coleta de sangue, em prol ao
Hemonúcleo de Taubaté, na
qual foram arrecadas 172
bolsas. Participaram
estudantes dos cursos de
Administração, Enfermagem,
Tecnologia em Logística,
Ciências Contábeis,
Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos,
 Letras, Fisioterapia e
Serviço Social.”Esse ação
social demonstra à
comunidade acadêmica e a
sociedade que a tradição do

trote universitário pode ser
lapidada, revertendo
benefícios para outras
pessoas”, avalia uma das
organizadoras da atividade,
p r o f e s s o r a
 Monica de Oliveira. “Isso
gera um comprometimento
ao trabalhar a percepção do
aluno veterano em prol de
uma ação que realmente
marque a nova etapa de vida
do ingressante,
“calouro”, com a escolha
profissional, despertando
nesta acolhida a
sensibilização desta união
para a formação de cidadãos
mais conscientes”,
 conclui. As arrecadações
ocorreram no período de 13
de fevereiro a 13 de março
de 2012.

Anhanguera de Taubaté

arrecada mais de quatro

toneladas de alimentos na

ação Trote Solidário

A equipe de triathlon da
Aviação do Exército esteve
representada na 1º etapa do
Bigkiker, Maratona de
Mountain Bike, na cidade de
Itanhandu, MG, dia 18 de
março, pelo ST Gaspar, 1º
SGT Edson Luis e 3º SGT
Jonnathas. É uma prova com

elevado grau de dificuldade
e que exige muito dos atletas,
são 67 km pedalando pela
Serra do Condado (4km),
Serra do Palmital (10km) e
trilhas com muitos buracos e
pedras, tudo isso em meio a
natureza privilegiada da
região. Ao final da prova, a

equipe superou mais este
desafio e se prepara para a
2º etapa que ocorre em
Taubaté, no dia 27 de maio.
Os atletas agradecem ao
apoio dos patrocinadores e
aos comandantes de
OM que apoiam a equipe da
Avex.

CAvEx participa da 1º etapa
Bigbiker Maratona Mountain

Bike Cup

Durante a manhã dessa terça-
feira (27), alunos do Colégio
Objetivo participaram da aula
inaugural do Projeto “OAB
vai á escola”.O projeto tem
como objetivo levar aos jovens
palestras de assuntos
diversos, ligados ao direito e
a cidadania, mostrando a eles
seus direitos e deveres com o
intuito de formar grandes
cidadãos.A aula inaugural
contou com a presença do Dr.
Antônio Aziz Boulos -
presidente da OAB de
Pindamonhangaba, que
introduziu os convidados para
compor a mesa, como
representantes do executivo
da cidade, Vereadora Geni,
Capitão Vaz – representando
2º Batalhão de Engenharia e
Combate “Borba Gato”,
Capitão Cavalheiro -
Comandante da 2ª Cia da
Polícia Militar de
Pindamonhangaba, Dra. Nilza
– coordenadora do projeto, e

o palestrante do dia, o
promotor de justiça Dr. Paulo
José de Palma que falou sobre
o tema: “Bullying e suas
implicações”. Os jovens
presentes receberam uma
cartilha que continha
informações sobre vários
assuntos ligados ao direito e
cidadania. Depois puderam
escutar as palavras do
palestrante, que levou aos
alunos, além de lições contra
o bullying, uma nova
perspectiva, conselhos para
se crescer um cidadão com
objetivos de vida. “Para
mudar um Brasil, precisamos
de uma mudança fundamental
no jeito de pensar do jovem.
Não se muda uma nação se
não se mudar o jovem. Ele
precisa saber que é
importante no concerto de
ideias de um grande país.
Vocês são importantes,
independentemente de classe
social, cor, aparência, etc”,

discurso Dr. Paulo. O intuito
dos responsáveis pelo projeto
é que as palestras ocorram 3
vezes por mês pelas escolas
da cidade. “Esse projeto é
nacional e já aconteceu em
Pinda há uns 6 anos atrás. E 
agora estamos iniciando de
novo. Serão palestras com
temas variados com o intuito
de levar cidadania, mostrar
os  direitos e deveres de um
cidadão”, explica a
coordenadora do projeto, Dra.
Nilza. A expectativa da OAB
é que o projeto cresça e que
mais escolas sedam espaço.
“Esse projeto é o início, mas
toda entidade poderia ajudar
com sua cota parte, porque
precisamos fazer cidadãos
melhores e a OAB faz sua
parte, dando hoje esse ponta
pé inicial. O intuito do projeto
é levar um pouco de cidadania
aos jovens”, finalizou o
presidente da OAB, Dr.
Antônio Aziz.

Projeto “OAB vai à
Escola” realiza aula

inaugural
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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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No feriado da Páscoa,
o Auditório Cláudio
S a n t o r o  r e c e b e
apresentações dos
consagrados espetáculos
de teatro-musical da Cia.
Filarmônica.O espetáculo
Beatles Segundo Cia
Filarmônica abre a
agenda, na sexta feira (06/
04), trazendo ao palco os
consagrados hits do
quarteto de Liverpool
com Yesterday, I hard
day’s night, I wanna hold
your Hand, Something e
outras não tanto
executadas como Golden
S l u m b e r s . C o m
interpretação de Daniel
Malozzi nos vocais, a Cia
Filarmônica conta o
brilhantismo de um
quarteto de cordas,
trompa, trombone,
trompete, oboé, clarinete,
flauta, violão, guitarra,
teclado, bateria, guitarra e
contrabaixo, que dão ao
repertório uma
i n t e r p r e t a ç ã o
nova.Beatles Segundo Cia
Filarmônica há oito anos
na estrada e com total de
público de 300 mil
pessoas, busca trazer aos
palcos não mais um show
de covers, mas um
espetáculo que une
homenagem a essa banda,
com a irreverência da
dupla Jica e Turcão que
além de roadies, que
invadem o palco com
bolas de sabão e artefatos
cênicos como um
submarino amarelo,
bonecos caricaturados
dos Beatles e o famoso
gerador de caracteres
com a bolinha dançante,

que leva toda a plateia a
cantar.Já no sábado (07/
04), a Cia Filarmônica
leva o público para uma
viagem pela memória da
cinematografia mundial
através das inesquecíveis
trilhas sonoras como
Cinema Paradiso,
Perfume de Mulher,
Golpe de Mestre, Hair,
Perdidos na Noite, além
do pout-pourri de
suspense (Psicose,
Tubarão e Missão
Impossível) e faroeste
(Da terra nascem homens/
Sete homens e um
destino).Cinema Segundo
Cia Filarmônica, os
músicos outrora também
agem como atores e
dançarinos, que contam,
mais uma vez, com a
irreverência da dupla Jica
Y Turcão que dão um
toque de humor ao
espetáculo que é
completado por projeção
de cenas no telão, efeitos
especiais e encenação de
teatro de sombras.Outras
trilhas sonoras que
abrilhantam a noites estão
as dos filmes A Ponte do
Rio Kwai, Luzes da
ribalta, Cantando na
chuva, Casablanca, O
Mágico de Oz, A noviça
rebelde, E o vento levou,
Moon River, Em algum
lugar do passado, A
primeira noite de um
homem, Butch Cassid
and Sandance Kid,
Uma mulher para dois e
Diários de
motocicleta.Cinema  e
Beatles Segundo Cia
Filarmônica são criação,
produção e direção geral

de Marcos Fentanes, com
realização da IT
Produções.Fentanes, que
durante 08 anos foi
responsável pela
programação do Teatro
Mambembe, por onde
passou grandes nomes da
MPB e cia teatrais, nas
décadas de 80 e 90,
seguindo a tradição
buscou unir num mesmo
palco novas
possibilidades musicais e
cênicas que trouxesse
toda a representatividade
dos filmes que marcaram
a história do cinema
n a c i o n a l . N e s t a
apresentação sobem ao
palco Daniel Malozzi
(voz), Osmar Murad
(baixo elétrico), Bibo
Bueno (guitarra), Turcão
(violão), Jica (percussão),
Gel Fernandes (bateria),
Flávio Fernandes (piano),
Dan Tolomony (primeiro
violino), Eryck Giacon
(segundo violino), Rafael
Martinez (viola), Renato
Sá (violoncelo).As
apresentações de Beatles
Segundo Cia Filarmônica
e Cinema Segundo Cia
Filarmônica acontecem
sempre às 21h, com
ingressos a R$ 40,00
(meia) e R$ 60,00
(doadores de 1 kg de
alimento não perecível) e
estão à venda na bilheteria
do Auditório Cláudio
Santoro e no Posto Shell
do Capivari. Informações
pelos telefones (12)
3662-2334/ 3663-
3 3 6 9 . A u d i t ó r i o
Cláudio Santoro fica na
Rua Luis Arroba Martins,
1800 – Alto da Boa Vista

Páscoa na Montanha
terá duas atrações


