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29 de Junho 2012

A GAZETA DE

TREMEMBÉ

ESTÂNCIA CLIMÁTICA
DE CUNHA 06 a 29 de julho
de 2012
PROGRAMAÇÃO 06
julho – sexta-feira 19:00h:
Início da Novena Festa do
Divino Espírito Santo Local:
Igreja Nossa Senhora da
Conceição (Igreja da Matriz)
20:00h: Abertura Oficial do
19º Festival de Inverno
“Acordes na Serra
2012”Comemorações dos
80 anos da Revolução
Constitucionalista de 1932:
Lançamento do Selo
Comemorativo 80 anos da
R e v o l u ç ã o
Constitucionalista,Premiação
do Concurso de Painel
Comemorativo de 1932
Abertura da Exposição
fotográfica comemorativa
“Revolução de 32” – Aberta
ao público até dia 15/07 .
Local: Espaço Cultural
Lavapés 21:00h: Banda
Panela (Pop Rock)  Local:
Praça da Matriz 07 julho –
sábado Comemorações dos
80 anos da Revolução
Constitucionalista de 1932:
14:00h: Mesa I – Os
antecedentes da Revolução
de 1932 Profª Drª Surama
Conde de Sá Pinto
(UFRRJ)Profa Mariléa de
Almeida (UGB – Volta
Redonda)Exibiçãoe debate
do filme “Bravos Paulistas –
Revolução Constitucionalista
de1932”Local: Espaço
Cultural “Elias José
Abdalla”17:00h: Tayane e
Cristiano (MPB)Local: Praça
da Matriz17:30h: Abertura
da Exposição “Orquídeas e
Bromélias da Mata Atlântica”
– Pinturaem tela e desenhos
(Alunos das Escolas do
Município – Rosana Coes e
AlunosApoio: Parque
Estadual da Serra do Mar –
Núcleo Cunha – Aberta ao
público até dia29/07Local:
Jardim da Leitura –
Biblioteca Municipal Oracy
Nogueira e Museu
M u n i c i p a l F r a n c i s c o
Veloso20:00h: Violeiros de
Cunha (Projeto Violas na
Praça)Local: Praça do
Rosário21:00h: Emmerson
Nogueira (MPB e Música
Internacional) Local: Praça
da Matriz 08 julho –
domingo Comemorações
dos 80 anos da Revolução
Constitucionalista de 1932:
09:00h: Mesa II – Os efeitos
da Revolução de 1932 Profº
Drº João Paulo Rodrigues (
UNIESP) Profº Drº Marcelo
dos Santos Abreu (UFJF)
Local: Espaço Cultural “Elias
José Abdalla” 14:00h: Mesa
III – Cunha e a Revolução de
1932 Profº João José de
Oliveira Veloso –
COMPHACC Profo Luís
Otávio Nunes da Silva –
(UGB – Volta Redonda)

Local: Espaço Cultural “Elias
José Abdalla” 16:00h:
Apresentação da Banda do
Exército de Lorena Local:
Praça da Matriz 20:00h:
Orquestra de Violeiros de
Cunha (Projeto Violas na
Praça) Local: Praça da
Matriz 23:00h: Banda All Star
40 (Rock, Blues e MPB)
Local: Praça da Matriz 09
julho – segunda-feira
Comemorações dos 80 anos
da Revolução
Constitucionalista de 1932:
09:00h: Inauguração Painel
Comemorativo de 1932
10:00h: Banda de Música da
Polícia Militar Local:Teatro
de Arena do Parque Lavapés
22:00h: Ney & Edson
(Sertanejo) (http://
www.neyeedson.com.br/)
Local: Praça da Matriz 13
julho – sexta-feira  22:00h:
Banda Oaska (Tributo a Zé
Ramalho)  Local: Praça da
Matriz 14 julho – sábado
17:00h: Tayane e
Cristiano (MPB) Local:
Praça da Matriz 20:00h:
Violeiros de Cunha (Projeto
Violas na Praça) Local: Praça
do Rosário 20:00h:
Orquestra Meninos do
GAMT (Tributo a Luiz
Gonzaga) Local: Espaço
Cultural “Elias José
Abdalla”22:00h: Joe Roberts
and Friends (Rock) Local:
Praça da Matriz 15 julho –
domingo – Dia da Festa do
Divino Espírito Santo
10:00h: Celebração da Missa
Local: Igreja Nossa Senhora
da Conceição (Igreja Matriz)
12:00h: Almoço (afogadão)
servido à população Local:
Casa da Festa – Av. Daher
Pedro 14:00h: Brincadeiras
na Praça Local: Praça da
Matriz 19:00h: Celebração
da Missa de Encerramento
da Festa Local: Igreja Nossa
Senhora da Conceição
(Igreja da Matriz) 21:00h:
Rinaldo & Samuel (Sertanejo
Universitário Católico) Local:
Praça da Matriz 19 julho –
quinta-feira 20:00h:
Abertura da Exposição “Arte
Utilitária de Cunha” – Aberta
ao público até 19/08 Artistas:
Jaime Yesquénluritta, Fábia
Consolaro, Kimiko Suenaga
e Artesãos de Cunha. Local:
Espaço Cultural Lavapés 20
julho – sexta-feira 22:00h:
Banda Vellim (Pop Rock))
Local: Praça da Matriz 21
julho – sábado
17:00h: João Galvão
 (MPB) Local:
Praça da Matriz
20:00h: Violeiros
de Cunha (Projeto Violas na
Praça) Local: Praça do
Rosário 20:00h: Quarteto
Bartoloni de Violões Local:
Igreja da Matriz 20:00h:
Credenciamento Downhill
Classic Series 2012

“Trincheiras da Revolução”
Local: Espaço Cultural “Elias
José Abdalla” 21:00h: Grupo
Toque de Arte (Samba))
Local: Praça da Matriz 22
julho – domingo 10:00h:
Credenciamento Downhill
Classic Series 2012
“Trincheiras da
Revolução” Local: Parque
Nova Cunha (Morro do
Felinto) 20:00h: Paulinho e
Renan – UNESP- SP Local:
Capela Santa Casa 22:00h:
Banda Terra Mix (Sertanejo)
Local: Praça da Matriz 27
julho – sexta-feira 20:00h:
Sarau Cunhense
(apresentação dos artistas de
Cunha) Local: Jardim da
Leitura – Biblioteca
Municipal Oracy Nogueira e
Museu Municipal Francisco
Velo 21:00h: Banda Releitura
(Pop Rock)) Local: Praça da
Matriz 28 julho – sábado
17:00h: João Galvão (MPB)
Local: Praça da Matriz
20:00h: Violeiros de Cunha
(Projeto Violas na Praça)
Local: Praça do Rosário
20:00h: Coral VivaVoz – “As
fases do Amor” Local:
Espaço Cultural “Elias José
Abdalla” 20:30h: Banda
Constant’inos (Pop Rock )
Local: Praça da Matriz
23:00h: Banda Pedra de
Nego (Samba Rock ) Local:
Praça da Matriz 29 julho –
domingo 20:00h: Trio
UNESP de Violões Local:
Capela Santa Casa 22:00h:
Banda West Brasileiro
(Sertanejo)Local: Praça da
MatrizFEARTE – feira de
artesanato de cunha, todos os
sábados das 10:00h às
17:00h no Calçadão
Caminho do Ouro –
CentroPRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO –
barracas com comidas típicas
abertas durante a
programação, das 13:00h às
00:00h REALIZAÇÃO:
P R E F E I T U R A
MUNICIPAL DE CUNHA
SECRETARIA DE
TURISMO E CULTURA
APOIO: UNESP – SP
RÁDIO SERRANA FM
PROJETO VIOLAS NA
PRAÇA  EMPÓRIO
BIDECO 11ª CRUZADA
EVANGELÍSTICA02 a 04
de agosto de
2012Programação:02
agosto – quinta-
feira20:00h: Pr. Cilmar
Coelho (Conferencista
Internacional)Local: Praça da
Matriz03 agosto – sexta-
feira20:00h: Pr. Samuel
Batista (Igreja Projeto
Vida)Local: Praça da
Matriz04 agosto –
sábado20:00h: Pr. Jabes
Alencar (Presidente das
Assembleias de Deus Bom
Retiro)Local: Praça da
Matriz

19º FESTIVAL DE INVERNO

“ACORDES NA SERRA 2012”

Domingo, dia 24 de junho, às
16h, foi realizada a inauguração
do Museu Madre Maria do
Carmo (Madre Carminha) na
sede do Carmelo da Santa Face
e Pio XII em Tremembé. A
inauguração do Museu que se
resume em um memorial em
homenagem à Madre Carminha,
é um passo importante no
processo de canonização da
religiosa aberto em fevereiro de
2010 pelo Vaticano.Carmem
Catarina Bueno, a Madre Maria
do Carmo da Santíssima
Trindade, conhecida
popularmente como Madre
Carminha de Tremembé, foi uma
das religiosas que participaram
da fundação do Carmelo da
Santa Face e Pio XII. A ela são
atribuídos milagres e graças,
como cura de doenças e
realizações profissionais. A
criação do espaço dedicado à
Madre é um dos procedimentos
obrigatórios dentro do processo
de canonização da irmã que já é
considerada santa pelos fiéis da
cidade.No local serão expostos
vários pertences de Madre
Carminha, entre eles cama,
roupas, terços, o piano que ela
tocava, livros e poesias escritas
de próprio punho pela religiosa.
O objetivo é fazer com que os
cristãos possam conhecer quem
foi a irmã, sua história, sua
devoção à vida religiosa e seus
sentimentos expressos em suas
poesias. O Museu também será
um lugar de contemplação para

os devotos de Madre Carminha.O
Memorial foi construído ao lado
da capela do Carmelo de
Tremembé, instituição em que a
religiosa viveu por cerca de 40
anos. A capela abriga hoje os
restos mortais de Madre
Carminha.A abertura oficial do
espaço ocorreu logo após a
celebração de uma missa especial,
presidida pelo Padre Provincial,
Frei Afonso de Santa Teresinha.
 Fiéis poderão visitar o memorial
durante a semana. O Carmelo de
Tremembé está localizado à Rua
Pio XII, 48, Parque Nossa
Senhora da Guia, Tremembé – SP.
Outras informações e o horário
de visitas podem ser obtidos
pelos telefones (12) 3672-4755 e
(12) 3672-4180.Sobre o Carmelo
da Santa Face e Pio
XIIFundado em 07 de setembro
de 1955, o Carmelo da Santa Face
e Pio XII de Tremembé é uma
casa de oração formada por 21
Irmãs, sendo elas professas
solenes e noviças, que vivem
enclausuradas na instituição.
Consideradas “monjas”, dentro
do Carmelo, elas seguem fiéis a
sua escolha pela vida religiosa,
aprimorando as suas vocações.
Madre Maria do Carmo e Madre
Antonieta Maria, as duas
fundadoras do Carmelo,
receberam a licençapara
consolidar a Fundação no dia 24
de agosto de 1953. A Capela do
Carmelo, construída ao lado da
instituição, foi inaugurada no dia
02 de julho de 1960.Sobre Madre

CarminhaCarmem Catarina
Bueno nasceu em Itú (SP), no dia
25 de novembro de 1898. Seus
pais eram Teotônio Bueno e
Maria do Carmo Bauer Bueno.
Sua mãe deu à luz aos quinze
anos de idade.Aos três anos
Carmem já mostrava sua vocação
para a religiosidade. Ainda
criança desaparecia  de casa e
quando a encontravam, na Matriz
Velha, de joelhos, no altar do
Sagrado Coração de Jesus, ela
respondia: – “Estou na ‘mixa’ do
‘Colação’ de Jesus!”.A
lembrança de sua profunda vida
religiosa e suas virtudes levou a
Comunidade do Carmelo da Santa
Face e Pio XII a assumir a
introdução da Causa de
Canonização de Madre Maria do
Carmo.A fama de santidade de
Madre Carminha tomou grandes
proporções ao longo dos anos,
especialmente após sua morte,
em 13 de julho de 1966. A ela já
são atribuídos pelo
menos três milagres.O último
passo da atual
etapa do processo de
canonização é a exumação do
corpo de Madre Carminha. O
procedimento já foi feito em 1972,
por conta de uma possível
mudança do Carmelo para outra
cidade. Ao abrirem o túmulo da
irmã, as freiras se surpreenderam
com o que viram. O corpo de
Madre Carminha estava
conservado. Um laudo da
Universidade de São Paulo (USP)
atestou mumificação natural.

Madre Carminha de Tremembé ganha Museu

Criando fama através dos

tempos por sua arte e beleza,

a cerâmica de alta

temperatura é assim

conhecida por endurecer a

argila tal qual pedra e

produzir superfícies

vitrificadas de grande

resistência mecânica, requinte

e sofisticação nas tonalidades

e texturas criadas na queima

a lenha.Originado na oriente

antigo e introduzido

em Cunha em 1975, o

forno Noborigama atinge

1400ºC e permite a utilização

de materiais arcaicos como

argila, rocha moída, cinzas de

eucalipto e casca de arroz.

No Brasil, é estimada a

existência de 20

fornos Noborigama, 5

atuantes em Cunha.

Detalhes do envelhecimento

da argila, seu

comportamento na

modelagem, na secagem e na

queima, os humores

do fogo e do

forno e o caráter

excepcional das cerâmicas

queimadas no

forno Noborigama  são

ilustrados durante

a Abertura de Fornada e a

retirada das cerâmicas

vitrificadas depois de

esfriamento lento é uma

experiência inesquecível,

sempre coroada de

surpresas, júbilo e

e n c a n t a m e n t o

c o m p a r t i l h a d o . A

participação é aberta ao

público, a entrada é franca e

as cerâmicas estão expostas

permanentemente ao pé do

forno. O Atelier SJ está

aberto diariamente das 9:00

h às 18:00h, inclusive nos

finais de semana e feriados.

ABERTURA DE
FORNADA DE INVERNO
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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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Miscelânea

Culinária

Macarrão penne ao molho de legumes

Ingredientes:
½ xícara de chá de azeite
3 dentes de alho amassados
300 gramas de abobrinha em fatias
300 gramas de berinjela em fatias finas
6 tomates maduros sem pele e sem sementes em cubos
1 xícara de chá de manjericão
Sal e pimenta do reino a gosto
400 gramas de macarrão penne cozido
2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado.

Modo de preparar:
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a abobrinha e
a berinjela e cozinhe por 6 minutos. Junte o tomate e o manjericão e mexa por mais alguns
minutos, tomando o cuidado para que os legumes não desmanchem. Tempere com sal e
pimenta a gosto, misture e desligue o fogo. Junte com o macarrão penne cozido, arrume em
uma travessa, polvilhe com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.

Curiosidades

Deixar de jantar ajuda a emagrecer? Mentira. Ninguém provou que isso acontece e a
maioria dos nutricionistas acredita que esse conceito é outra lenda.

Chá verde ajuda na perda do peso? Verdade. Por conter cafeína e catequinas, o chá verde
acelera o metabolismo e auxilia na diminuição da gordura corporal.

Os vegetarianos têm problemas de anemia, por carência de ferro? Mentira. O que acontece
é que o ferro de origem vegetal é mais sensível aos fatores que estimulam e inibem a sua
absorção. A dieta vegetariana costuma ser até mais rica em ferro do que a carnívora.

Em Portugal, Papai Noel é conhecido como Pai Noel? Verdade. Em Portugal chamamos o
Papai Noel de Pai Noel.

O trenó de Papai Noel é puxado por 6 renas? Mentira. São 8 renas.

Os nomes das renas, em inglês são: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet e Cupid?
Mentira. Já dissemos que são 8 renas, portanto, faltam os nomes de duas: Donder e Blitzen.

Jesus é chamado de Jesus de Nazaré porque nasceu em Nazaré? Mentira. Jesus nasceu em
Belém, na Judéia. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua vida, desde
quando voltou  do Egito, em algum ponto de sua infância, até os 30 anos de idade.

Humor

A loira, com o livro de receitas na mão, estava em dúvida se faria um empadão ou uma torta.
Sua filha, querendo ajudar, falou:
- Mamãe. Faz o empadão. Eu acho o melhor.
- Não sei não filha, acho que a torta é melhor!
- Por que mãe?
- Porque leva mais farinha de trigo. O empadão leva só 500 gramas e a torta, meio quilo.

Uma loira, em casa, falando repetidamente:
- Sala, quarto, banheiro, cozinha... sala, quarto, banheiro, cozinha...
O marido, chegando em casa, estranha e pergunta:
- O que é que você está fazendo?
Ela, com cara de tonta, responde:
- Ué! Você não falou que eu estava precisando decorar a casa?

Um médico implanta duas orelhas em um homem que ficou sem, devido a um desastre. Um
mês depois, o transplantado volta para uma nova consulta e diz:
- Doutor, eu quero fazer uma reclamação. O senhor me implantou orelhas de loira?
- Ei, bem! Como é que o senhor soube disso? Perguntou o médico surpreso.
- É que eu ouço tudo, mas não entendo nada!

Mensagens

A partir de hoje... Olharei as coisas com amor e renascerei... Amarei o Sol, pois ele aquece
o meu corpo... No entanto, amarei a chuva, pois purifica o meu espírito... Amarei a luz, pois
me mostra o caminho... Amarei também a escuridão, pois me faz ver as estrelas...
Receberei a felicidade, que engrandece meu coração, mas tolerarei a tristeza, porque abre a
minha alma... Receberei as recompensas, pois elas me pertencem, mas também aceitarei de
bom grado os obstáculos, pois eles são os meus desafios... A partir de hoje, olharei as coisas
com muito amor e renascerei...

5 passos para melhorar a autoestima:

1º.) Afaste os invejosos: afasta-se das pessoas que o invejam.
2º.) Coragem para mudar: nunca tenha medo de mudar.
3º.) Celebre as pequenas vitórias: por menor que sejam.
4º) Olhe para o futuro: pense que amanhã será bem melhor.
5º) Fique quieto consigo mesmo: sempre ouça a sua consciência.

O “mais” acrescenta, o “mais” diminui:

Diz um provérbio japonês que, quando todos estavam elogiando a cauda do pavão, os
pássaros protestaram:
- Mas olhem para as patas dele!
O invejoso é sempre aquele que estraga prazeres, que tem sempre um “mas” para diminuir o
outro, como se o bem do outro ferisse ou viesse diminuir o seu. Quando a gente está com
vontade de dizer um “mas”, é melhor pensar bem, por que estou querendo dar uma de
diferente, de contraditório. Tem alguma vantagem, ou é apenas para manifestar a minha
pontinha de inveja, de mal estar?

Pensamentos

O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
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.

Clientes serão premiados
com jantares e quatro
notebooksTiveram início
os preparativos para a 7ª
edição do Caraguá a
Gosto, um dos eventos
gastronômicos mais
saborosos e apetitosos da
região. Neste ano,
participam do evento 32
estabelecimentos. A
competição será realizada
entre os dias 3 de agosto
e 9 de setembro.Os
participantes serão
avaliados nas seguintes
categorias: Restaurantes
À La Carte, Pizzarias,
Bares e Quiosques de
Praia. Será premiado um
estabelecimento por
categoria, somando a
melhor média obtida em
outros três quesitos, que
são atendimento,
ambiente e sabor do prato.
 Além de degustar os
pratos inscritos, os
clientes ainda concorrem
a 32 jantares e quatro
notebooks. Para
participar, basta
preencher a cédula de
votação do
estabelecimento. A cédula
que não estiver com os
campos obrigatórios

preenchidos e letra
legível será anulada.
Nesta edição, o evento
traz uma novidade, que
será o sorteio de quatro
máquinas digitais entre os
garçons de cada
categoria. De acordo com
o secretário de Turismo,
Cristian Oliveira de
Souza, a expectativa é que
a competição seja
saudável e amigável entre
os participantes. “A cada
ano procuramos nos
superar e fazer o melhor
para os restaurantes e
para os clientes”,
disse.Neste ano,
participam do evento: a
Pizzaria Lunamar,
Restaurante Recanto dos
Amigos, Indias das
Ostras, Restaurante Ostra
& Ouriço, Restaurante e
Pizzaria Asa Delta, Ice
Café, Gergelim Pizzas,
Guaruça Frutos do Mar,
Restaurante Akebono,
Água Doce Cachaçaria,
Osteria Officina das
Pizzas (Avenida da Praia),
Toca da Garoupa,
Restaurante e Pizzaria do
Neno, Nori Sushi Bar,
Empório do Frei, Khalifa
Restaurante, Don

Quixote, Bacharel Bar,
Garage Bar, Restaurante
Valentin, Bar do Hélio,
Bar do Japonês,
Antiquário Parodi Pizza
Bar, Kiosk Canto Bravo,
Kiskonofre, Quiosque
Baleia Branca,
Restaurante Golfinho
Azul, Officina das Pizzas
( C a p r i c ó r n i o ) ,
Restaurante Golfinho,
Restaurante Baleares, Al
Malik e Restaurante
Imperial.O objetivo do
evento é realizar, na baixa
temporada, um concurso
gastronômico que
fortaleça o turismo com
o estímulo à rica e
diversificada culinária
local, além de aumentar o
faturamento dos
restaurantes e do
comércio em geral. Na
edição de 2011,
participaram do Caraguá a
Gosto 32 restaurantes e
19.350 clientes, de 113
cidades de 19 estados e
cinco países, que
preencheram 6.450
cédulas.O Caraguá a
Gosto é uma realização
do Governo Municipal,
por meio da secretaria de
Turismo de Caraguá.

Prepare-se para a 7ª
edição do Caraguá

a Gosto
Seleção cinematográfica que
homenageia a música
acontece 01 a 10 de julhoCom
a chegada de mais uma
edição do Festival de Inverno,
o Cineclube Araucária
promove pelo segundo ano
consecutivo, o CineMúsica,
um evento que traz uma
seleção de filmes que tem a
música como personagem ou
pano de fundo para contar as
histórias. Os filmes que
desfilarão nas telas do Espaço
Cultural Dr. Além entre os
dias 01 a 10 de julho são Rei
Leão, O Concerto, O Homem
de La Mancha, O Pianista,
Pocahontas, Tico Tico no
Fubá, Noviça Rebelde, A
Lenda do Pianista do Mar, O
Mestre da Música, Um
Violinista no Telhado, A
Moreninha e a Ópera dos Três
Vinténs.O Especial
CineMúsica busca reforçar o
intuito do Cinceclube, que é o
conquistar a confiança e a
adesão de um número cada
vez maior de jordanenses
interessados em assistir
cinema de qualidade sem
precisar sair da cidade,
trazendo todos os meses uma
seleção de seis filmes que vão
de clássicos a atuais,
internacionais e brasileiros e
que agradam aos mais
diversos públicos.CineMúsica
é uma realização do Cineclube
Araucária com apoio da
Secretaria Municipal de
Cultura, com entrada franca.
Os ingressos estarão
disponíveis no dia de cada
sessão, a partir das 14h, na
bilheteria do local.Espaço
Cultural Dr. Além fica na Av.
Dr. Januário Miráglia, 1582 –
Abernéssia. Informações pelo
telefone (12) 3664-3524.01/07
as 15 H REI LEÃO (Disney,
1994: 128 min)O dia começa
na savana africana, quando
Mufasa apresenta seu
herdeiro Simba aos seus
súditos. Enquanto o leãozinho
dá seus primeiros passos,
Scar irmão de Mufasa planeja
livrar-se do sobrinho para
voltar a linha de sucessão do
trono, porém seus planos
levam a morte do rei. Simba
ao se sentir culpado pelo
ocorrido foge para longe de
seu reino, onde conhece o
suricate Timão e o javali
Pumba, também desprezados
pela sociedade, com que
aprende o lema “hakuna
matata” (sem preocupação).
Anos se passam, até que
Timão e Pumba se vêem
acoados por uma leoa
faminta, que confrontada por
Simba, até que ele percebe
que ela é Nala, sua amiga de
infância, que lhe conta como
anda seu reino e colocando o
jovem rei  na dura decisão de
optar em voltar ao seu lugar
no círculo da vida ou viver
uma vida despreocupado. O
filme tem direção de Rogers
Allers e Rob Minkoff com
classificação LIVRE O
C O N C E RTO  ( B é l g i c a ,
Rússia, Itália, Romênia e
França 2009: 109 min)
Após 30 anos, Andrei
Simoniovich Filipov, maestro
demitido da Orquestra de
Bolschoi e agora
auxiliar de limpeza vê a
chance de voltar
aos palcos, após descobrir que
a Companhia foi convidada
para se apresentar no
Châtelet Theater, em Paris.
Mas para isso precisará
convocar seus velhos
parceiros e contar com a
presença da jovem e exímia
solista de violino Anne-Marie
Jacquet. Caso seus planos se
concretizem, será um grande

espetáculo. O filme traz no
seu elenco Aleksei Guskov,
Melanie Laurent, Dmitri
Navarov e Miou Miou, sob
direção de Radu Mihaileanu
e classificação etária 10 Anos
02/07 19H O HOMEM DE
LA MANCHA (EUA, Itália,
1972: 120 min)Durante o
período da Inquisição, Miguel
de Cervantes é condenado
como herege por espalhar
pensamentos subversivos e é
preso com ladrões e
assassinos no calabouço.
Porém, os seus companheiros
de cela o julgam, mas para se
defender o autor conta a
história de um velho que vivia
a ler e ver a injustiça imperar,
porém cansado dessa situação
torna-se um cavaleiro errante
percorrendo o mundo na luta
pela justiça e seu nome, Dom
Quixote de la Mancha. O
filme, dirigido por Arthur Hiler,
traz no seu elenco Peter
O’Toole, Sophia Loren, James
Coco, com classificação
LIVRE. 03/07 ás 19HUM
VIOLINISTA NO
TELHADO (EUA, 1971:
181min)O filme conta a
história de Tevye, um pobre
leiteiro, morador de uma
aldeia na Ucrânia junto com
sua mulher e cinco filhas, que
se vê obrigado a se refugiar
nos Estados Unidos, devido a
opressão da Rússia czarista.
O filme ganhou 3 Oscar: de
Fotografia, Trilha Sonora
Adaptada e Som. O filme
dirigido por Norman Jewidon
traz no elenco Topol, Norma
Crane, Leonard Frey, Molly
Picon e Paul Mann e
classificação LIVRE 04/
0 7 1 9 H A
MORENINHA (Brasil, 1970:
96 min)Baseado na obra de
Joaquim Manuel Macedo, o
filme acontece na Ilha de
Paquetá, onde Carolina e
Augusto se reencontram em
um sarau promovido pela
família da moça. Nesse
momento desperta o amor e
as juras feitas na época de
infância, já que esse
reconhecimento ocorre pelo
reconhecimento do camafeu
entregue nessa época.  Sob
direção de Glauco Mirko
Laurelli e elenco formado por
nomes como Sonia Braga,
David Cardoso, Nelson
Condé, Cláudia Mello e
Roberto Orosco;
classificação LIVRE 05/
0719H A  ÓPERA DE TRÊS
VINTÉNS (Alemanha -
1931, 112 min) Na cidade de
Londres, o rei dos ladrões e
sedutor cafetão Mackie
Messer conhece a jovem
Polly Peachum com quem
toma um drinque e acabam se
casando em um armazém
abandonado. Porém, a jovem
é filha de Jonathan Jeremiah
Peachum, que é conhecido
como rei dos mendigos, que
ao saber do casamento,
solicita ao chefe da polícia
Jackie “Tiger” Brown que
prenda seu genro ou irá enviar
uma grande quantidade de
mendigos para protestar na
coroação da rainha. O filme
traz no elenco Fritz Rasp,
Reinhold Scünzell, Lotte
Lenya, Rudolph Foster,
Carola Neher
 e Valeska Gerst, sob
direção de Georg
Wilhelm Pabst; classificação
14 anos. 06/07 19HO
MESTRE DA
MÚSICA (Bélgica, França,
1989: 98min)Joachim
Dallayrac é um famoso
barítono que encanta o público
da Europa com sua
interprestação, porém o artista
no auge de sua carreira

desejar abandonar os palcos
para se dedicar a formação
de novos talentos. Entre os
seus discípulos estão Bela
Sophie e um jovem vagabundo
que são preparados sob a
rígida lei da perfeição. Até que
os jovens irão participar de um
concurso de canto promovido
pelo príncipe Scotti, um
mecena milinário que odeia o
mestre Joachim. O filme traz
no elenco Jose van Damm,
Anne Roussel, Phillippe Volter,
Patrick Bauchau e Sylvie
Fennec, sob direção de
Gerard Corbiau, com
classificação etária LiVRE
07/07
19HA LENDA DO
PIANISTA DO MAR (Itália,
1998: 170min)Nascido em alto
mar, no ano de 1900, o menino
ganha o nome do ano, porém
cresce entre fortes ventos e
cobertores balançado. Mas a
sua fama levará a um
confronto com a lenda do jazz,
Jelly Roll Moon. Apesar do
seu brilhantismo, o seu
encantamento pelo mar é
inevitável. O filme dirigido por
Joseph Tornatore, no elenco
no Tim Roth, Pruitt Taylot
Vince, Bell Nunn; com
classificação LIVRE 08/
0719HA NOVIÇA
REBELDE (EUA, Reino
Unido 1965: 172min)Julie
Andrews dá vida a uma
noviça, que não consegue
seguir as rígidas regras do
convento e, é convidada a
morar como governanta na
casa do capitão Von Trapp,
um viúvo homem com sete
filhos, que tem uma educação
seguida nos duros regimes
militares. Porém, a sua
chegada vai trazer uma nova
realidade de carinho, respeito
àquela família. Porém a jovem
acaba se apaixonando pelo
capitão que é compromissado
com uma rica baronesa. O
filme traz ainda Christopher
Plummer, Eleanor Parker, sob
direção de Robert Wise.
Classificação LIVRE. 09/07
19HTICO TICO NO
FUBÁ (Brasil 1952: 109
min)O filme traz de forma
romanceada a história de vida
do autor da canção título do
filme Zequinha de Abreu, que
era um coletor de impostos da
Prefeitura de Santa Rita de
Passa Quatro, mas tendo
verdadeira paixão pela
música e se encanta pela
amazona Branca, pra que
compõe uma valsa. Porém a
sua atração pela jovem é
inevitável, apesar de estar
noivo de Durvalina, o que
acaba causando certa ira na
população e tristeza da moça.
Sob direção de Adolpho Celli,
com Anselmo Duarte, Tônia
Carrero e Marisa Prado, com
classificação LIVRE.  10/07
19HO PIANISTA: (França,
Alemanha, Reino Unido e
Polônia, 2002: 148min)
Vencedor de 3 Oscar, o filme
retrata a história do pianista
Wladyslaw Szpilman que
apresenta pelas na rádio de
Varsóvia. Com a chegada da
2ª Guerra Mundial e a
opressão dos alemães sobre
os judeus, o pianista e sua
família são levados para
Guetos da cidade e
posteriormente aos campos de
concetração, de onde
consegue escapar e viver em
prédios abandonados
espalhados pela cidade, até
que o pesadelo da guerra
acabe. O filme traz no elenco
Adrien Brody, Thomaz
Kretschmann, Emília Fox,
com direção de Roman
Polanski, com classificação
etária 14 Anos.

Espaço Cultural recebe 2ª edição do
CineMúsica

Fim de semana recebe as
orquestras Osesp, de
Sopros de Projeto Guri -
Bauru e Experimental de
RepertórioNo dia 30/06
começa mais uma edição
do Festival Internacional
de Inverno de Campos do
Jordão – Luis Arrobas
Martins, com concerto de
abertura da Orquestra
Sinfônica do Estado de
São Paulo (Osesp), sob
regência do maestro
Thomaz Dausgraard,
no Auditório Cláudio
Santoro. O programa que
trará a Missa Solemnis
em ré Maior, op.23, de
Ludwing Von Beethoven,
contará com as
participações da soprano
Susane Benhard, da
mezzo-soprano Ingeborg
Danz, do tenor Donald
Litaker, do barítono
Klemens Sander e dos
corais Paulistano, regido
por Tiago Pinheiro e o
Coro da Osesp, por
Naomi Munakata. O
concerto de abertura
começa às 20h 30, os
ingressos custam R$
80,00 (inteira) e R$

40,00 (meia).Mas, antes
às 12h 30, o Coral da
Fundação Bradesco faz
apresentação na Concha
Acústica da Praça do
Capivari, com entrada
franca e sob o comando
da maestrina Sonia di
Morais, com
interpretação de novos e
grandes clássicos da
música popular
brasileira.O segundo dia
de Festival (01/07),
começa a partir das 11h,
quando o palco do
Auditório Cláudio
Santoro recebe a
Orquestra Jovem do
Estado de São Paulo, sob
o comando da batuta de
Cláudio Cruz que traz
para essa manhã obras de
Franz Schubert e Antonín
Dvorák. Os ingressos
custam R$ 20,00(inteira)
e R$ 10,00 (meia).Logo
mais, às 14h a Praça do
Capivari, Orquestra de
Sopro (Projeto Guri -
Bauru) faz apresentação
gratuita trazendo para a
tarde um programa com
“All Glory Told”,
“Novena”, Seleção Glenn

Miller, Seleção Tim Maia,
“Tico-Tico no Fubá” e
“Uma Brasileira”E
fechando o primeiro fim
de semana da 43ª edição
do evento, às 17h, o
Auditório Cláudio
Santoro será palco para
apresentação da
Orquestra Experimental
de Repertório com
regência de Jamil Maluf e
piano de Dmitri
Mayboroda, com obras de
Antonio Carlos Gomes,
Edward Elgar e Sergei
Rachmaninov. Os
ingressos custam R$
20,00(inteira) e R$ 10,00
(meia).O 43º Festival
Internacional de Inverno
de Campos do Jordão irá
até 29 de julho, sendo
uma realização da
Secretaria de Estado da
Cultura do Estado de São
Paulo, sob coordenação
da Fundação Osesp, com
incentivo da Lei Reaunet.
Informações pelo
telefone (12) 3662-
2334.Confira outras
atrações do FESTIVAL e
saiba onde adquirir seus
INGRESSOS

43º Festival de Inverno começa
neste sábado em Campos

O Comitê de Bacias
Hidrográficas do Litoral
Norte (CBH-LN) promove
no dia 3 de julho um encontro
para discutir questões
voltadas à elaboração da
infraestrutura do saneamento
básico e plano de drenagem
urbana. O evento acontece
em Caraguá, na Videoteca
Lúcio Braun, das 8h30 às
17h. O encontro tem o intuito
de propor diretrizes e
propostas para solucionar a
drenagem urbana dos
municípios. Os assuntos
debatidos serão questões
geográficas, técnicas,
econômicas e sociais
específicas. Os temas
abordados são: “A
Drenagem Urbana como
parte integrante do
Saneamento  Básico”, com o
professor Antônio Carlos
Rossin; “O Cenário da
Drenagem nos Municípios do

Litoral Norte”, com o
professor Jose Rodolfo
Scarati Martins; “A Curva
dos 100 anos: prevenções ao
Ordenamento Urbano”, com
o engenheiro civil  Plínio
Tomas; “A drenagem urbana
e o uso e ocupação do solo”
com o secretario adjunto  de
urbanismo Paulo André
Cunha Ribeiro, e “Aspectos
Técnicos e Financeiros da
Drenagem Urbana  em Áreas
Litorâneas”, com engenheiro
civil Paulo Augusto  Romera
 e Silva.O Seminário é uma
realização do CBH-LN, por
meio da Câmara Técnica de
Saneamento (CT-SAN) em
parceria com o Governo
Municipal de Caraguá;
Associação dos Engenheiros;
Arquitetos e Agrônomos de
Caraguá com apoio da
prefeitura municipal e
Universidade de São Paulo
do Departamento de Águas

e Energia Elétricas (DAEE),
CREA/SP. Confira a
programação 8h30 -
recepção e abertura do
evento 9h às 9h45 – A
Drenagem Urbana como
parte Integrante do
Saneamento  Básico  –
Aspectos Ambientais,
Sanitários e Legais 9h45 às
10h30 - O Cenário da
Drenagem nos Municípios do
Litoral Norte: diagnóstico e
desafios 10h30  às 10h45 –
intervalo 10h45 às 11h30 –
A Curva dos 100 anos:
Prevenções ao Ordenamento
Urbano 11h30 às 12h30 –
debates 12h30 às 14h –
almoço 14h às 15h -  A
Drenagem Urbana e o uso e
Ocupação do Solo   15h às
16h -  Aspectos Técnicos e
Financeiros da Drenagem
Urbana  em áreas
Litorâneas16h às 17h –
debates 17h –  Encerramento

Seminário discute Drenagem
Urbana em Caraguá

A Praça Comendador
Freire em Monteiro
Lobato ganhou
um espaço
especial de lazer para os
moradores. Trata-se de

mesas e bancos,
utilizados para jogos de
xadrez, damas e
entretenimento da
p o p u l a ç ã o .
As peças foram

implantadas no local da
antiga fonte, no centro da
conhecida “Praça de
Baixo”, contribuindo para
o embelezamento do
local. 

Monteiro Lobato:
Moradores ganham área

de lazer


