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TREMEMBÉ

A Seção de Esportes da
Prefeitura Municipal de
Tremembé realiza nos
dias 07 e 08 de setembro,
o XI Torneio da
Independência de
Voleibol. A competição
procura confraternizar os
esportistas da região e a
prática do Voleibol. Dia
07 (sexta-feira) as
equipes masculinas
entram na disputa e no dia
08 (sábado) os times
femininos fazem as suas
partidas, ambas com
início as 09h. Os
interessados em
participar do Torneio

devem fazer a sua
inscrição pessoalmente
no Ginásio Municipal de
Esportes até as 18h do dia
31 de Agosto (sexta -
f e i r a ) .
O evento é aberto a todas
as idades. No dia da
competição cada atleta
deverá apresentar o seu
RG ou outro documento
com foto e data de
nascimento, sem rasura.
Os jogos serão realizados
no sistema de
eliminatória simples, em
partidas que definirão os
vencedores de 3 sets de
15 pontos. A exceção

acontece nos Jogos
Finais, em que os
campeões serão os
melhores de 3 sets de 25
p o n t o s .
 Serão premiados os três
primeiros colocados de
cada categoria – no
feminino e no masculino
 – com troféus e
medalhas. O Ginásio
Municipal de Esportes
fica localizado à Rua
Antenor Vargas,
 398, Jardim dos
Eucaliptos. Outras
informações também
podem ser obtidas pelo
telefone 3672-3147. 

Tremembé:
Departamento de Esportes
promove o XI Torneio da

Independência de Voleibol

No próximo dia 30,
Caraguatatuba receberá a 6ª
O f i c i n a
de TurismoSustentável do
Litoral Norte-SP, com o tema
“Iniciativas e Experiências
Exitosas em Turismo
Sustentável”. O evento
acontece no Hotel Jangada
Flat, das 9h às 17h.Para
participar do evento basta
entrar em contato com a
equipe do Centro de
Experimentação em
Desenvolvimento Sustentável
(CEDS) pelo telefone (12)
3892-3610.A inscrição é
gratuita e pode ser realizada
até o término das vagas.O
encontro reunirá membros da
sociedade civil, poder público,
estudantes de turismo e
biologia, órgãos ligados ao
turismo, empreendedorismo e
instituições de preservação e
conservação ambiental. O
intuito da reunião é discutir
diretrizes e eixos do turismo
sustentável para a
região.Cerca de 80 pessoas já
confirmaram presença, entre
representantes de quatro
prefeituras municipais (São
Sebastião, Ilhabela,
Caraguatatuba e Ubatuba), do
Comitê Paulista da Copa 2014,
da Fundação Florestal e do
Instituto Florestal,
profissionais do setor turístico,
ONGs regionais, SEBRAE,
monitores e guias locais,
consultores independentes,
pesquisadores eestudantes.Os
assuntos abordados são:
Resultado das oficinas de
Turismo Sustentável; Circuito
Quilombola do Vale do
Ribeira; Rota Doria e
Cambuci X Cultura, Turismo
e Meio Ambiente; Projeto
Nova Imagem 40 anos, o
resgate do Parque Nocional
da Serra da Bocaina através
da repartição de benefícios e
responsabilidades; O Mercado

como instrumento de
conservação da mata
atlântica; Artesanato
qualidade e acabamento,
design do produto e
sustentabilidade; Núcleo de
Novos Negócios e Parcerias
da Fundação Florestal, com
apoio e estratégias para a
Sustentabilidade do Litoral
Norte de SP; Roteiro de
Pesca de Tróia da Almada;
Projeto “Manejo Florestal
Comunitário da Juçara e
Cambucy”, relato das
experiências do Programa
Juçara – Conservação
Ambiental com Protagonismo
social.Confira a
Programação9h às 9h30 –
AberturaRinaldo Madrigano
Artero (Secretario Adjunto de
Turismo de Caraguatatuba)
Carlos Zacchi Neto (Gerente
Litoral Norte e Baixada
Santista da Fundação
Florestal)9h30 às 9h45 –
Resultados das oficinas de
Turismo SustentávelPatrícia
Ortiz (coordenadora da
Oficina, UNITAU/Campus
Ubatuba) e Edson Lobato
(Gestor do PESM – Núcleo
São Sebastião)9h45 às
10h20 – Circuito Quilombola
do Vale do RibeiraMaurício
de Carvalho (Técnico de
Turismo de Base Comunitária
do ISA), Jorlei da Costa
Pereira e Ivo Rosa (ambos do
Conselho Gestor do Circuito
Quilombola)10h20 às 11h –
Rota Doria e Cambuci X
Cultura, Turismo e Meio
AmbienteAna Lúcia Wuo
(Diretora da Associação LAR
TERRA de Resgate Cultural
e Ed. Ambiental Presidente do
COMTUR de Salesópolis -
Integrante da Rota Dória,
Rota do Cambuci e do
Conselho Consultivo do
Parque Estadual da Serra do
Mar - Núcleo
Caraguatatuba)11h às

11h30 – Projeto Nova
Imagem - 40 anos, o resgate
do Parque Nacional da Serra
da Bocaina através da
repartição de benefícios e
responsabilidadesFrancisco
Livino (Analista Ambiental;
Arquiteto-Urbanista, Chefe
do Parque Nacional da Serra
da Bocaina/ICMBio)12h às
12h30 - Debate14h às
14h10 – O Mercado como
Instrumento de Conservação
da Mata AtlânticaMarcéu
Pereira (Coordenador do
Programa “Mercado Mata
Atlântica - RBMA”)14h10
às 14h30 - Artesanato
qualidade e acabamento,
design do produto e
sustentabilidadeDelta Sueli
dos Santos, (Artesã da marca
Banana Brazil Art Natural e
Assessora de Projetos
Produção de Economia
Solidária, da Secretaria
Municipal de Assistência,
Desenvolvimento Social e
Economia Solidaria do
Município de Registro/
SP).14h30 às 15h – Núcleo
de Novos Negócios e
Parcerias da Fundação
Florestal - como apoio e
estratégias para a
Sustentabilidade do Litoral
Norte de SPFabrício Matheus
(Núcleo de Novos Negócios
e Parcerias da Fundação
Florestal)15h às 15h30 -
Roteiro de Pesca de Tróia da
AlmadaFlávia Navarro, Thaís
Basaglia e Comunidade da
Almada15h30 às 16h –
Projeto “Manejo Florestal
Comunitário da Juçara e
Cambucy” -Relato da
Experiência do Programa
Juçara - Conservação
Ambiental comProtagonismos
SocialFábio Reis (Engenheiro
Florestal - Integrante da
Equipe IPEMA)16h às
16h30 – Debate de
encerramento

Turismo Sustentável é
tema de debate em

Caraguatatuba

A Casa de Cultura Professor
Quintino Júnior, em
Tremembé, está com vagas
abertas para cursos de
Dança Flamenca e Cigana,
Interpretação em Cinema e
TV e música. A instituição
inaugurada em maio deste ano
e que funciona sob a direção
dos organizadores da
Primeira Escola de Congo de
São Benedito do Erê,
impulsiona novas atividades
culturais para crianças,
jovens e adultos.O curso de
Dança Flamenca ou Cigana
é aberto a homens e mulheres
de todas as idades. As aulas
são ministradas pela
professora Kalin Priscilla
Pacheco. A Casa de Cultura
também traz um curso de
adequação de interpretação
para cinema e TV, em que os
inscritos farão parte de um
elenco de um filme que será
gravado durante as aulas. Ao
término das atividades, a
direção do projeto escolherá
alguns alunos para uma
atuação especial nos filmes
da série Mistérios do Vale,
que serão gravados em várias
regiões do Vale do Paraíba.
O maior objetivo da iniciativa
é formar atores e atrizes
profissionais. O curso de
interpretação ainda será

subdividido para atender os
interessados em direção ou
roteiro de cinema, TV e
histórias em quadrinhos.A
área musical na Casa de
Cultura também receberá
atividades. A partir deste mês
estarão disponíveis cursos
para aprendizagem de
instrumentos musicais
eruditos e populares,
instrumentos de cordas,
metais, sopro, bateria e
percussão.Incentivando o
teatro pelo município, a Casa
de Cultura Professor
Quintino Júnior traz para a
cidade o Stand Up “Só
Rindo”, com o ator e diretor
Mauro Russo. A
apresentação é voltada para
o público maior de 16 anos e
acontece na sede da
instituição, dia 11 de Agosto.
A entrada tem o preço de R$
15,00.Os interessados nas
atividades da Casa de Cultura
podem obter mais
informações pelo telefone
3674-2502 ou indo
pessoalmente à sua sede, que
fica na Rua Dona Zilia, 47,
Centro Tremembé –
SP.Sobre a Escola de
Congo de São Benedito do
ErêA história da escola de
Congo se iniciou em 2001
quando foi formado o “Bloco

do Erê”. O bloco sempre
participava e se apresentava
em eventos e desfiles de
carnaval, retratando temas
ligados ao meio ambiente,
ecologia e cultura local.Já em
2007, com o objetivo de
pesquisar e popularizar o
ritmo do congo, o bloco
consolidou-se e formou-se
então a Primeira Escola de
Congo de São Benedito do
Erê. Desde então, Tremembé
tornou-se uma referência na
cultura do congo em todo
país. Os instrumentos
musicais, os figurinos, os
adereços, as fantasias e os
bonecões – peças
fundamentais e
características dos desfiles do
Erê são confeccionados
pelos integrantes da escola,
com a orientação
de luthiers – artistas
plásticos e carnavalescos.A
escola ainda trabalha com a
missão de criar centros de
referência sobre o congo no
país realizando projetos com
todas as vertentes desta
manifestação cultural,
capacitando jovens e adultos,
inserindo-os no convívio
social, desenvolvendo a
cidadania e estimulando
soluções criativas e
inovadoras.

Casa de Cultura
Professor Quintino

Júnior abre vagas para
cursos

através da banda Gaijin Sentai,
que fará o fechamento do
e v e n t o .
 Formada por músicos locais,
a Gaijin Sentai se firma no
cenário mundial como a maior
representante de músicas-
temas de seriados e desenhos
japoneses no Brasil.
Os ingressos já estão à venda
por R$ 20 inteira e R$ 10
meia-entrada na escola de
música E-Brasil, localizada na
Rua Major Ayres,
238 no Centro. Vale ressaltar
que o público também pode
participar da festa usando
trajes do seu personagem
favorito

Leia e Anuncie
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Para comemorar o dia 7
de Setembro em Caraguá,
o tradicional desfile
cívico do Dia da
Independência contará
com a participação das
escolas municipais e
estaduais. O hasteamento
das bandeiras será na
Praça Diógenes Ribeiro
de Lima, às 8h, e o desfile
na Avenida da Praia, a
partir das 9h.O tema
comemorado pela cidade
este ano será “Dos filhos
deste solo és mãe
gentil,Pátria amada
Brasil”, no qual cada
escola representará um
Estado brasileiro. Além

disso, também haverá
apresentação das
fanfarras escolares.Cerca
de três mil pessoas, entre
educadores, alunos,
Polícia Militar, Polícia
Ambiental, Bombeiros e
comunidade, participarão
d o e v e n t o . E s t ã o
confirmadas as seguintes
e n t i d a d e s : B a n d a
Municipal; Fundação
Educacional e Cultural de
Caraguatatuba (Fundacc);
Defesa Civil; Associação
de Combate ao Câncer de
Caraguá (ACCC); grupo
dos escoteiros;
Apae; GAC; Associação
dos Aposentados e

Pensionistas de
Caraguatatuba (AAPC);
Lar São Francisco de
Assis; Centro de
Integração de Ações
Sócio-Educativas (Ciase);
Programa Escola da
F a m í l i a ; R o t a r y
Caraguatatuba Poiares;
Fundo Social de
S o l i d a r i e d a d e ;
Conselho Regional de
Corretores de Imóveis
( C r e c i ) ;
 Abutres Moto Clube;
Praiamar Transportes e
C a v a l e i r o s .
O Desfile de 7 de
setembro é realizado pelo
Governo Municipal.

Caragua: Preparativos para
o Desfile de 7 de Setembro

já começaram

A Câmara de Taubaté vota
nesta quarta-feira, 29 de
agosto, projeto de lei do
prefeito Roberto Peixoto, que
autoriza a administração
municipal a doar, por meio de
sorteio, casas e lotes
urbanizados para famílias
cadastradas no programa
habitacional do
município.Recentemente, a
Prefeitura realizou a
atualização do cadastro do seu
programa habitacional, o que
resultou na inscrição de
aproximadamente oito mil
famílias. “Trata-se de um
projeto de suma importância
para essas pessoas, que
buscam concretizar o sonho da
casa própria”, destacou
Peixoto.De acordo com o
projeto enviado a Câmara, as

casas e os lotes estão
localizados no Sítio Tangará,
loteamento Quinta das Frutas.
Atualmente, a Prefeitura já
está concluindo a construção
de 62 casas, em lotes de 140
metros quadrados. Cada casa
possui 57,6 metros quadrados
de área construída, contando
com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e área de
serviço.Além disso, também
está em andamento a
implantação, na mesma
região, da infraestrutura de
aproximadamente 430 lotes de
terrenos, cada um medindo
140 metros quadrados.Na
mensagem por meio da qual
encaminhou o projeto,
Peixoto destaca que, com a
sua aprovação, a
administração municipal

pretende “beneficiar as
pessoas carentes e de baixa
renda, já inscritas em
Programas Habitacionais do
m u n i c í p i o ”
.Pelo projeto, as famílias que
forem beneficiadas com lotes
urbanizados serão isentas do
pagamento de alvará de
construção e do “Habite-se”,
além de receberem
gratuitamente modelos de
plantas populares para
realizarem a construção de
suas residências.
”Com esse projeto estamos
dando mais um grande passo
no nosso programa
habitacional e proporcionando
a centenas de famílias acesso
a uma moradia digna, com
toda a infraestrutura
necessária”, concluiu Peixoto

Câmara vota projeto de
Peixoto que prevê

doação de casas e lotes
urbanizados para
famílias carentes

A Fundação Volkswagen –
voltada para investimento na
educação e desenvolvimento
social da Volkswagen do
Brasil, por meio de projetos
com foco em educação e
desenvolvimento social -
inaugurou no último dia 25,
no Museu da Imagem e do
Som de Taubaté (Mistau) a
exposição: “Pelos caminhos
de Taubaté: Identidade,
Patrimônio e Cidade”.A
exposição é uma das ações
que compõem do projeto
Aprender com a Pinacoteca,
implantado em Taubaté no
mês de abril deste ano. Para
a exposição, que poderá ser
visitada gratuitamente até o
dia 10 dezembro, foram
selecionadas 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 partir
da visitação, os professores
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 Paulo. Com
a exposição, os professores
de Arte que participam do
projeto e os alunos da rede
municipal 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”,
afirma Conceição Mirandola,
diretora da Fundação
Volkswagen.A partir de
setembro até o final do ano,
cerca de 40 grupos de
estudantes da rede municipal
de ensino de Taubaté
participarão de visitas
guiadas, em companhia dos
professores que participam
do projeto Aprender com a
Pinacoteca - desenvolvido
no município desde maio.
Nessas visitas, os estudantes
terão aulas especiais sobre a
história da arte, com recursos
exclusivos produzidos
especialmente para um tour,
que contempla o acervo e o
patrimônio local. A
expectativa é que
aproximadamente 1.350
alunos visitem o museu nesse
período.O Aprender com a
Pinacoteca foi criado em
2008, pela Fundação
Volkswagen, inicialmente
implantado na cidade de São
Bernardo do Campo (SP)
com os seguintes objetivos:
capacitar os professores de
artes para a compreensão

dos potenciais educativos do
museu; auxiliar na
compreensão aprofundada
do papel da arte e da cultura
como recursos educativos e
sócio-inclusivos; ampliar a
percepção dos educadores
nas associações entre
educação formal e não formal
e disseminar o prazer da
visitação e freqüência a
equipamentos culturais, de
forma a desenvolver a
consciência crítica e a
cidadania.A exposição
“Pelos caminhos de Taubaté:
Identidade, Patrimônio e
Cidade” é resultado do
projeto Aprender com a
Pinacoteca em Taubaté,
realizado pela Fundação
Volkswagen em parceria
com a Pinacoteca do Estado
de São Paulo e a Prefeitura
Municipal de Taubaté, com
apoio do Ministério da
Cultura, da Secretaria da
Cultura do Estado de São
Paulo.Serviço:Exposição:
“Pelos caminhos de Taubaté:
Identidade, Patrimônio e
Cidade”Exposição de 25 de
agosto a 10 de dezembro de
2012Visitação de terça a
sexta das 8h às 12h e das
14h às 17h30, sábados e
domingos das 8h às 12h.
C e n s u r a
Livre.Local:Pinacoteca
Anderson Fabiano e Museu
da Imagem e do
Som.Endereço: Avenida
Thomé Portes del Rey, nº
761 - Jardim Ana
Emília.Entrada gratuita

Fundação Volkswagen
promove exposição no Museu

da Imagem e do Som de
Taubaté

Um dos espetáculos com
maior público do teatro
brasileiro estará em Ubatuba
no próximo dia 7 de
setembro. A peça “Trair e
coçar é só começar”, de
Marcos Caruso, acontecerá
no Centro do Professorado
de Ubatuba às 20h, iniciando
assim a utilização do espaço
para peças teatrais.Com 26
anos ininterruptos em cartaz,
a peça já teve mais de seis
milhões de espectadores em
quase nove mil apresentações
por todo o Brasil. Tendo
como personagem principal a
empregada Olímpia, a peça
está em cartaz em São Paulo,
desde agosto de 1989, de
onde sai somente para fazer
turnês pelo país.
 No elenco atual, a famosa
personagem, criada por
Marcos Caruso, é
interpretada por Anastácia
Custódio. Completam o
elenco de nove atores: Carlos
M a r i a n o ,

Jonathas Joba, Samantha
C a r a c a n t e ,
Carla Pagani, Mario Pretini,
Carlos Martin, Siomara
Schröder e Ivan de Almeida.
A direção geral tem
assinatura de Attílio Riccó e
o atual diretor é José
Scavazini. A peçaToda a
trama se fundamenta em
supostas infidelidades. Ao
ver a patroa Inês assediada
pelo síndico do prédio onde
mora, a atrapalhada
empregada Olímpia supõe
que ela esteja traindo o
marido Eduardo, apesar de
eles estarem preparando a
festa de 16 anos de casados.
Depois, ela ouve uma piada
de Eduardo sobre ?as
namoradas? dele e conclui
que o patrão também trai.
Na cabeça de Olímpia,
Lígia, a melhor amiga de
Inês, também está sob
suspeita, assim como o
marido dela, Cristiano.
As conclusões apressadas

da empregada começam a
gerar uma série de
quiproquós a ponto de, em
dado momento, todos os
personagens se envolverem
numa confusão
aparentemente sem saída.
Convicta do princípio de que
informação vale ouro,
 a esperta Olímpia começa a
subornar seus patrões e os
amigos deles. E a sucessão
interminável de mal-
entendidos se completa com
a chegada de um vendedor
de joias e de um padre.
IngressosOs ingressos
estão a venda a partir desta
quarta-feira (29)  os
seguintes pontos:
Rensz Calçados,
DMA Beauty Saloon e
bilheteria do teatro. 
O valor do ingresso é R$50
a inteira e R$25 a meia-
entrada, válida para
estudantes, professores,
aposentados, maiores de 60
anos e funcionários públicos.

Peça “Trair e Coçar é
só começar” é atração

em Ubatuba

Os idosos do grupo de
convivência “Vovô Feliz”
também foram integrados às
atividades dirigidas realizadas
ao longo do mês de agosto
com o grupo “Renovação e
Vida”. As crianças e os
adolescentes do projeto
“Meu Espaço” também
foram envolvidos na nova
iniciativa do Centro de
Referência de Assistência
Social (CRAS) em busca da
socialização por meio do
entretenimento.Atividades
como pintura em tecido e em
tela, desenvolvidas com as
mulheres do projeto
“Renovação e Vida”, assim
como as brincadeiras, as

técnicas de relaxamento, as
dinâmicas de grupo e as
atividades sobre o folclore
realizadas com as crianças e
adolescentes do projeto
“Meu Espaço”,
impulsionaram o CRAS a
integrar a terceira idade nas
iniciativas. De acordo com a
coordenadora do Centro de
Referência, Michelle Dalla,
durante o lazer, a psicóloga
Patricia Bidinoto estimula a
interação entre os
participantes, fazendo com
que exista uma efetiva
socialização nos grupos de
c o n v i v ê n c i a .
De acordo com a equipe
técnica do CRAS, as

atividades dirigidas fazem
parte de uma forma
diferenciada de trabalho, que
busca proporcionar
orientação e informação
sobre vários assuntos em
meio ao lazer. “O objetivo
das atividades é trabalhar
com os grupos a auto-estima,
a integração grupal, a
criatividade, e a inclusão
social. Dessa forma
conseguimos mexer com a
atenção, a coordenação
motora, a percepção visual e
a concentração de todos que
participam, o que é
importantíssimo em todas as
idades”, explica a psicóloga
do CRAS, Patricia Bidinoto.

Tremembé:CRAS estimula a
socialização entre os Grupos de

Convivência
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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).
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Dudinha e a Galinha
Pintadinha, Pedro Mariano,
Cocoricó e, Tributo a Tim
Maia são atrações desse
feriado Neste Feriado da
Independência oAuditório
Cláudio Santoro recebe uma
programação especial para
toda a família trazendo muita
música e diversão para quem
subir a serra para aproveitar
mais esse momento de
descanso. A programação
começa na sexta feira (07/09),
a partir das 15h com o
espetáculo infantil “Dudinha e
a Galinha Pintadinha”. Que
traz para o palco o menino
Dudinha e as 3 Galinhas
Azuleika, Dora e Efigênia,
além do Galo Carijó e do
Pintinho Amarelinho para
cantarem e encantarem as
crianças de todas as idades
com clássicos da música
infantil como “A Galinha
Pintadinha”, “Borboletinha”,
“A Baratinha”, “Pintinho
Amarelinho”, “Mariana”,
“Indiozinho”, O Sapo não lava
o pé”, entre outras
canções.Os bonecos levam
assinatura de um dos maiores
bonequeiros do país, o artista
plástico Eberson Taborda que
traz em seu currículo
personagens como Louro
José (Globo), Xaropinho
(SBT), Kinho (Escolinha do
Barulho - Record) e dos
musicais Avenida Q e Lazy
Town (tour da América do
Sul), que animaram o público
e interagem chamando os
pequenos e seus pais a
também se divertirem no
palco.O espetáculo realizado
pela Fama Entretenimentos
visa resgatar grandes
clássicos das músicas de roda,
para propiciar aos pais e filhos
um momento de lazer e
cultura e, criar o interesse dos
públicos ao teatro.Logo as 21h
30, o cantor Pedro Mariano
volta a Campos do Jordão
para apresentar o seu novo
trabalho 8, que traz entre as
canções “Miragem”, “Pra
cada coisa”, “Sei de Mim”,
“Simples”, “Sei lá eu”.
Lançado em 2011, o oitavo
trabalho de sua carreira solo,
marca a sua independência no
universo fonográfico, sendo
uma produção do próprio
cantor e compositor e com co
produção de por Otavio de
Moraes e Conrado Goys,
trazendo uma hegemonia
entre a interpretação e a letra,
com arranjos
marcantes.Pedro Mariano é
filho da cantora Elis Regina
com o músico César Carvalho
Mariano e, desde muito cedo
conviveu com o cenário

musical em casa, com seus
pais trabalhando os projetos
musicais e com presença de
grandes nomes da música
brasileira. Mas foi aos 12 anos
que a música foi marcante,
participando de festivais de
música, com a banda
Confraria, eleita a melhor
banda do Fico”, do “Festival
Cultura Inglesa” e do
“Festivalda”.Em 1994, partiu
para a carreira solo e, no ano
seguinte se apresentou no
TUCA – Teatro da PUC, em
um projeto com seu irmão
Marcello Boscoli, que trazia
um repertório que Elis
adorava cantar, que rendeu
um especial na CNT e que
abriu as portas para a
profissão.Com quase duas
décadas de carreira
profissional, Pedro Mariano
reúne uma discografia com o
cd Pedro Camargo Mariano,
Voz no Ouvido, Intuição, Voz
e Piano (Pedro e César
Camargo Mariano c/
participação de Marcelo),
além de um DVD e cd Pedro
Mariano ao Vivo, Pedro
Mariano, além de participação
no CD “João Marcello
Bôscoli & Cia” pela Sony,
onde interpretou quatro faixas,
além de Incondicional. Além
das indicações a dois Grammy
Latino, em 2001 com álbum
Voz no Ouvido como Melhor
Disco Pop Contemporâneo
Brasileiro e em 2004 com Voz
e Piano, como Melhor CD de
MPB.No sábado, o Auditório
Cláudio Santoro recebe em
seu palco, a partir das 15h, ó
espetáculo infantil  ”Cocoricó
- o Show”. A criançada irá se
divertir com a aventura de
Júlio e seus amigos da
fazenda que são convidados
por seu primo João a
participarem de um show num
circo da cidade. Porém ao
chegar ao local, descobrem
que as outras atrações não
irão se apresentar mais e,
cabe a Júlio, Alípio, Zazá, Lola,
Lilica e Caco fazerem o show
acontecer, canta as músicas
que costumam cantar lá no
paiol, com a participação de
João com seu street dance.O
espetáculo que comemora os
15 anos do programa da TV
Cultura, leva o público a viajar
pelos cenários do paiol, da
fazenda, da cidade e do circo,
com elementos que levam ao
lúdico certo, com as
personagens de corpo inteiro,
motorizadas, além da a
técnica de “live puppet”,
criada por Sidnei Caria, por
meio de uma “maquete
filmada”, que apresenta a
viagem de Júlio e sua Turma

da fazenda para a cidade,
num vídeo clipe
animado.”Cocoricó - o
Show” tem  enredo de Flavio
de Souza, com direção geral
de Marília Toledo, direção de
arte de Nani Brisque, direção
musical de Hélio Ziskind, que
assina o repertório junto com
o autor do espetáculo,
coreografia de Fernanda
Chamma e  iluminação de
Grissel Piguillem.Fechando a
agenda, logo mais às 21h 30,
a Banda Black Rio presta
uma homenagem ao rei do soul
do Brasil, Tim Maia. Nessa
apresentação, a banda
formada em 1976 e que
acompanhou o cantor em
duas turnês, trazem para o
palco de Campos do Jordão,
canções como “Sossego”,
“Descobridor dos Sete
Mares”, “Primavera” e “Azul
da Cor do Mar”. “Vou com
Gás” e “Acenda o Farol”. A
Banda também apresenta seu
repertório próprio como
“Carrossel “e “Maria
Fumaça”, entre outras.Banda
Black Rio teve início na
segunda metade dos anos 70,
chegando a ser comparada a
Kool and the Gang e Earth,
Wind and Fire, porém com a
morte de seu fundador,
Oberdan Magalhães, a banda
deu uma pausa, porém 15 anos
mais tarde William Magalhães,
resgatou o projeto de seu pai
e, agora trazendo uma
roupagem de suas raízes
sonoras e acento mais pop,
seguindo as tendências da
música contemporânea
brasileira. Sem esquecer da
efervecência da mistura jazz,
samba, soul e funk. O som da
banda ganhou pitadas de rap
e letras rebuscadas nas
composições de William e de
seus parceiros. A Banda conta
com seis trabalhos Maria
Fumaça, Gafieira Universal,
Saci Pererê e Movimento, que
na Inglaterra ganhou o título
Rebirthpelo e selo britânico
Mr. Bongo. E o Supernova
Funk Samba lançado em 2011,
que conta com participações
de Seu Jorge, César Camargo
Mariano, Elza Soares, Chico
César, Mano Brown e
Gilberto Gil.Os ingressos para
as atrações infantis na loja Mr.
Toy (Shopping Geneve) e
shows a noite na loja do Sabor
Chocolate (Vila Capivari), nos
valores de R$ 50,00 (inteira)
e R$ 25,00 (meia).
Informações pelo telefone
( 1 2 ) 3 6 6 2 - 2 3 3 4 .
Auditório Cláudio
Santoro fica na  Av. Dr Luiz
Arrobas Martins, 1880, alto
da Boa Vista.

Campod do Jordão :
 7 de Setembro terá

programação cultural

Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo de boa sorte

Há registros de esse objeto já era considerado um amuleto poderoso desde a Grécia Antiga.
Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos acreditavam proteger contra todo
mal. Além disso, seu formato lembrava a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e prosperidade.
Os cristãos europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury (924/
988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso da metalurgia. Segundo a
lenda, Dunstan, teria colocado uma ferradura no próprio demônio e somente a retirou depois
de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, nunca mais se aproximaroa do objeto.

Caniço suíço

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemãos, Karl Elsener abriu uma
fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços
em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batiziou
homenageando seus pais, Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais
refinados, Elsener aperfeiçou os canivetes e, assim, surgiram os modelos com ferramentas
abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito de
dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares
americanas. Atualmente, a linha para oficiais tem 100 diferentes combinações.

Humor

O que são um sonho e um pesadelo para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas
Animado por cariocas.

Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente à bola de cristal e fala:
- Vejo que o senhor é pai de dois filhos.
- A senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa.

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espere aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! O significado é “feche a janela”. E para terminar, o que quer dizer “good
morning”?
- Bem, agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, certo?
Mensagens
Jamais haverá ano novo, se continuar a copiar os erros dos anos velhos.

Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar.

Quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação.

Imagine todo povo vivendo em paz. Você irá dizer que eu sou um sonhador, mas eu não
sou o único. Espero que você um dia junte-se a nós e o mundo será um só.

Se não podemos compreender o mínimo de uma flor ou de um inseto, como poderemos
compreender o máximo do Universo?

Procure compreender o que dizem os artistas nas suas obras primas, os mestres sérios. Aí
está Deus.

Para compreendermos o valor da âncora, necessitamos enfrentar uma tempestade.

Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não estão dizendo o que elas
talvez nunca venham a dizer.

Os homens só podem compreender um livro profundo depois de terem vivido, pelo
menos, uma parte daquilo que ele contém.

O homem que compreendeu o outro está em condições de dominá-lo.

O esforço dos filósofos tende a compreender o que os contemporâneos se contentam em
viver.
Nunca nos compreendemos completamente, mas podemos e poderemos fazer muito
melhor do que compreendermos-nos,
Pensamentos
Mesmo o mais pobre dentre nós cede perante a carga do amor.
É triste ter por amizade àquela que se tem por amor.
O passado joga pedra no futuro e todas elas caem no presente.
Em política tudo é permitido, exceto deixar-se surpreender.
As mulheres fazem as malas, mas quem as carrega somos nós.
Sobre o que não se sabe falar, deve-se calar.
Quem bate para ensinar, está ensinando a bater.
Ditados populares são as piadas de alguns e a sabedoria de outros.
É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmo.
Só amanhece o dia para quem está despertado.
Faça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
Os sentidos determinam aquilo que iremos ser.
É mais fácil perdoar um inimigo do que a um amigo.
A única pessoa livre é aquela que não teme o ridículo.

Miscelânea

Os Metalúrgicos de Taubaté
deram no domingo, dia 26,
uma grande demonstração de
unidade da categoria na
Assembleia Geral que
aprovou as deliberações do
5º Congresso dos
Metalúrgicos de Taubaté e
Região.Durante a
Assembleia foram aprovadas
as deliberações do 5º
Congresso referentes a
alterações no Estatuto da
entidade como a ampliação
do mandato da Direção do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região de 03
para 04 anos.O evento
contou com a presença do
presidente em exercício do
Sindicato, Claudemir

Monteiro (Mil), do secretário
Geral do Sindicato, Claudio
Batista da Silva Junior, e do
presidente da FEM/CUT-SP,
Valmir Marques (Biro
Biro).Também esteve
presente na assembleia na
condição de metalúrgico
sócio da entidade, o
candidato a prefeito de
Taubaté pelo PT, Isaac do
Carmo, presidente licenciado
do Sindicato.Os
Metalúrgicos de Taubaté
também reafirmaram as
resoluções definidas no
Congresso como ampliar a
participação do Sindicato no
movimento social, fazendo-
se presente em instâncias de
representação da sociedade

civil, tais como conselhos de
direitos, e apoiar a
organização da comunidade
na defesa de políticas
públicas que garantam mais
qualidade de vida.Durante a
assembleia, também foi
realizada a entrega do
Caderno de Resoluções do
5º Congresso, documento
histórico que marca esse
importante fórum de debate
da categoria. Parabéns aos
Metalúrgicos de Taubaté,
que a cada Congresso da
categoria demonstram
maturidade e compromisso
com a luta pelos direitos da
Classe Trabalhadora e pelo
desenvolvimento econômico
e social de Taubaté e Região.

Taubaté: Assembleia aprova
resoluções do 5º Congresso

dos Metalúrgicos

Nos dias 30 e 31 de agosto,
o Sesc Taubaté leva para a
cidade de Lagoinha, dentro
do projeto Arte, Escola e
Comunidade, a peça teatral
Pés Descalços do Morpheus
Teatro.O espetáculo de
animação voltado para o
público infantil fala, de forma
simples, da beleza do
encontro, da aceitação do

outro, do despojar-se de
ideias préconcebidas, da
força da imaginação e do ato
criativo. A peça tem entrada
franca.A história narra o
encontro de um menino e
uma menina e da criação de
um mundo que eles são
capazes de construir dentro
de um simples tanque de
areia. Um mundo sem muros

e com os pés descalços.A
peça será apresentada na
cidade de Lagoinha para
grupos escolares e para o
público em geral no SESC
Taubaté, no dia 30 às 10h e
às 15h30.O SESC Taubaté
fica na Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.

Sesc Taubaté leva
teatro infantil para

Lagoinha

Poder olhar para a cidade em
que você mora, estuda ou
trabalha como um
observador curioso é o que
sugere o concurso Arte de
Fotografar. Criado pela
Kavantan & Associados -
Projetos e Eventos Culturais
e com o patrocínio da EDP
Bandeirante, distribuidora de
energia elétrica do Grupo
EDP no Brasil, com o apoio
do Instituto EDP, o concurso
é aberto a fotógrafos não-
profissionais a partir dos 9
anos de idade. As inscrições
podem ser realizadas entre
27 de agosto e 12 de
novembro, para projetos do
Alto Tietê, Vale do Paraíba
e Litoral Norte, no Estado de
São Paulo.Com o intuito de
estimular a criatividade,
revelar novos talentos na
área fotográfica e incentivar
as manifestações artísticas
nas cidades abrangidas, o
concurso sob o tema ‘A
Felicidade Revelada’ deverá
retratar através de fotografias
a valorização da cultura
local.O projeto oferece
prêmios em dinheiro que
somam R$ 35.700,00 (trinta
e cinco mil e setecentos
reais), e o mais importante,
os 40 melhores trabalhos
vão integrar uma exposição
itinerante que circulará por
quatro cidades abrangidas
pelo concurso (dois espaços
culturais e dois shoppings),
a partir de 5 de dezembro.
Depois, ficará disponível
para qualquer um dos

municípios participantes.É
requisito indispensável para a
participação que o fotógrafo
não seja profissional e que as
fotos tenham sido tiradas na
cidade onde resida, trabalhe
ou estude o participante.
Para Pedro Sirgado, Diretor
Executivo do Instituto EDP,
a fotografia tornou-se um
meio cada vez mais acessível
às pessoas. “É uma
manifestação de fácil
disseminação, quer na região
de origem, quer para
qualquer lugar do mundo”.Só
poderão ser inscritos
trabalhos inéditos, nunca
expostos. Uma comissão
julgadora formada por
quatro fotógrafos
profissionais selecionará as
40 melhores fotografias.
Serão analisados os seguintes
critérios para escolha:
originalidade, criatividade,
adequação ao tema e
qualidade técnica.A primeira
triagem irá selecionar os
melhores trabalhos de cada
cidade. A segunda fase
culminará na eleição dos 40
premiados, dos quais 20
receberão prêmios em
dinheiro. Ao reunir
participantes pertencentes a
diferentes profissões,
origens, classes sociais e
faixas etárias, o evento
também proporciona uma
experiência abrangente,
democrática e
enriquecedora.”Esperamos
motivar os moradores,
trabalhadores e estudantes

dos 28 municípios
participantes a observar
cuidadosamente suas
cidades, procurar retratar a
felicidade nos locais,
habitantes, natureza, modo de
vida local, buscando a
diversidade, a alegria, a
espontaneidade. Queremos
que o público se expresse
artisticamente e que, ao
mesmo tempo, valorize suas
cidades, mudando seu olhar,
procurando os pontos
positivos”, explica a
idealizadora do projeto Sonia
Kavantan.”Investir em novos
talentos é muito mais do que
ampliar a comunicação da
EDP Bandeirante com a
comunidade, é um meio de
estimular os participantes a
expressar seus sentimentos
das mais diversas formas.
Com esta iniciativa estamos
impulsionando novos talentos,
trazendo à tona novos olhares
de uma grande comunidade
que vive em regiões ricas e
promissoras como são o Vale
do Paraíba, o Alto Tietê e o
Litoral Norte.” Completa o
Diretor Executivo do Instituto
EDP, Pedro Sirgado.As
inscrições podem ser feitas
pelo site:
www.concursoartedefotografar.com.br
ou por meio da caixa postal
11030, CEP 05422-970,
São Paulo/SP.Para mais
informações: de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h,
pelo telefone (11) 3023-3040
e email
info@concursoartedefotografar.com.br.

Concurso Arte de Fotografar 2
acontece em 28 cidades do

Estado de São Paulo
Tremembé:Projeto Social

incentiva a prática de Jiu-Jitsu
entre crianças e jovens

A Secretaria de Saúde de
Tremembé informa à
população que de acordo
com o Ofício Circular
número 24/2012 do
Laboratório Sanatorinhos
S3, está suspensa a
realização de Exames
d e  P a t o l o g i a
Clínica  no Centro de
Saúde Dr. Carlos
Borges Ancora da Luz e

nas Unidades de
Estratégia de Saúde da
Família.Os exames,que
são recepcionados na
unidade de Taubaté, estão
suspensos em virtude do
término dos Kits
necessários para análise
do material coletado. A
Secretaria de Saúde
informa ainda que a
suspensão é causada pela

paralisação dos portos e
pela ausência de estoque
dos distribuidores
nacionais. Por fim, a
Secretaria de Saúde
espera uma solução já para
os próximos dias.Outras
informações podem ser
obtidas na Coordenação
de Enfermagem do Centro
de Saúde pelo telefone
3607-1007

Tremembé:
Comunicado da

Secretaria de Saúde:
Suspensão de Exames

Um projeto social criado há
14 meses em Tremembé está
motivando a prática do Jiu-
Jitsu entre crianças e jovens
do município. Com o
objetivo de proporcionar uma
alternativa saudável aos
pequenos e adolescentes no
período em que ficam fora da
escola, a iniciativa coloca o
esporte como uma das
prioridades na vida de
estudantes da Rede Municipal
e Estadual de Ensino da
c i d a d e .
Ocupar o tempo livre dos
alunos com o esporte foi a
ideia que fez o professor de
Jiu-Jitsu Luiz Carlos Mont
Alverne Junior,
30 anos, a criar o projeto. O
professor que pratica a arte

marcial há 13 anos, trabalha
com crianças há pelo menos
quatro anos. “Percebi que
algumas crianças ficavam na
rua depois das aulas.
Sabemos que isso pode ser
um risco. Então decidi criar
esse projeto social de Jiu-
Jitsu, oferecendo aulas para
essas crianças”, conta Luiz
Carlos. Desde o início das
atividades alunos do projeto
conseguiram vitórias em
campeonatos mundial e
estadual de Jiu-Jitsu. A
iniciativa já atende 85
crianças.As aulas ministradas
pelo professor Luiz Carlos
acontecem na EMEF
Professor Ernani Giannico,
de segunda à sexta-feira, das
19h30 às 21h30. No Jiu-

Jitsu, Luiz já foi campeão
carioca, vice-campeão
paulista, campeão da Copa
Verão, tri-campeão do Vale
do Paraíba e campeãoOpen
R i o .
Crianças a partir de quatro
anos de idade e jovens até 17
anos podem participar do
p r o j e t o .
O único pré-requisito exigido
é que os participantes
mantenham boas notas
escolares ao longo de todo o
ano.Para participar é
necessário que o pai, mãe ou
responsável preencha uma
ficha cadastral e uma
autorização. Outras
informações podem ser
obtidas pelo telefone 3672-
3696.

O Via Rápida Emprego,
programa da Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Ciência e
Tecnologia do Estado de São
Paulo iniciará até 17 de
setembro, cursos de
qualificação profissional
gratuitos em 30 unidades da
rede Bom Prato, ligada a
secretaria de
Desenvolvimento Social. A
ação entre as Pastas
transformará as unidades dos
restaurantes populares em
laboratórios experimentais,
com aulas na área de
gastronomia para 900 alunos
matriculados no
Programa.Em Taubaté será
oferecido o curso Panificação
- Básico, com 30 vagas e uma
carga horária de 230/h.De
acordo com o secretário de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Ciência e
Tecnologia, em exercício,
Luiz Carlos Quadrelli, a
iniciativa propicia aos
participantes um ambiente
similar ao encontrado no
mercado de trabalho. “Nas
unidades do Bom Prato, os
alunos aprendem na prática as
atividades direcionadas ao
setor alimentício”,
completa.Os cursos serão
executados por profissionais
do Centro Paula Souza, após
o horário de atendimento dos
restaurantes. Os alunos

utilizarão a infraestrutura
disponível para aulas práticas
de Panificação Artesanal,
Manipulação e Higienização
de Alimentos, Cozinha
Industrial, Ajudante de
Cozinha, Chapeiro e
Culinária Básica.Cada
unidade do Bom Prato
oferecerá uma modalidade
diferente e as aulas teóricas
serão ministradas em Escolas
Técnicas (Etecs) do Estado
de SP. As capacitações, com
duração de
aproximadamente um mês e
meio, serão realizadas de
segunda a sexta-feira.
Durante este período, os
estudantes receberão
material didático, uniforme e
subsídio de transporte no
valor de R$ 120.
Desempregados, sem seguro
desemprego ou benefício
previdenciário, também terão
direito à bolsa-auxílio mensal
de R$ 210.Para o secretário
de Desenvolvimento Social,
Rodrigo Garcia, essa
parceria transforma o Bom
Prato em ferramenta de
mobilidade social. “Os
frequentadores do
restaurante, além de obterem
refeições de qualidade a
baixo custo e acesso gratuito
à internet, também têm a
oportunidade de se
qualificarem para o mercado
de trabalho”,

comentou.Neste semestre,
dos 30 restaurantes que
inicialmente oferecerão
cursos, 16 estão localizados
na cidade de São Paulo e o
restante nos municípios de
Guarulhos, Itaquaquecetuba,
Jundiaí, Mogi das Cruzes,
Osasco, Ribeirão Preto,
Santo André, Santos (duas
unidades), São José dos
Campos, São Vicente (duas
unidades), Sorocaba e
Taubaté.O Via Rápida
Emprego é uma ação do
Governo do Estado de São
Paulo, coordenada pela
Secretaria Estadual de
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico, Ciência e
Tecnologia – SDECT, que
oferece capacitação
profissional gratuita para os
cidadãos que buscam
aprimorar suas habilidades
profissionais e ingressar mais
preparados no mercado de
trabalho.Lançado em julho de
2011, o programa já atendeu
40 mil pessoas, em mais de
400 municípios. Para este
semestre, foram
disponibilizadas 37 mil novas
vagas em cursos nas áreas de
comércio, indústria,
informática, prestação de
serviços, construção civil,
entre outras. No setor de
gastronomia, serão
capacitadas mais de três mil
pessoas até o final deste ano.

Via Rápida Emprego
inicia cursos nos

restaurantes da rede
Bom Prato


