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Prefeitura de Tremembé 
realiza curso gratuito para 

moradores dos bairros 
Flor do Campo, Maracaibo 

e Alberto Ronconi

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através do CRAS 
(Centro de Referência 
de Assistência Social)  
está realizando curso gra-
tuito de Patch Apliquê 
ou Patch Colagem para 
30 mulheres que partici-
pam do Grupo de Con-
vivência Renovação e 
Vida, que moram no ter-
ritório de abrangência do 
CRAS – Jardim Maracai-
bo I e II, Flor do Campo 
e Jardim Alberto Ronconi.
O curso teve início na úl-
tima terça feira (29) e tem 
duração de 16 horas/aula, 
sendo realizadas duas ve-

zes por semana, nos pe-
ríodos manhã e tarde.
O que é patch apliquê,  
ou patch colagem?
É uma técnica ornamen-
tal utilizada para decorar 
roupas, toalhas e tecidos 
com utilidades diversas, 
cuja produção é simples. 
Para fazer um patch apli-
quê básico, é preciso teci-
do de estampas diversas, 
papel termocolante, agu-
lha, linha, ferro de passar 
e muita criatividade. Pri-
meiramente, deve-se fa-
zer um desenho no papel 
termocolante; feito isso, é 
passado o ferro em cima 
do tecido com o papel.

Depois de colado, o tecido 
é recortado e costurado em 
caseado, diretamente onde 
deve ser aplicado. “O pac-
th apliquê é a aplicação de 
tecido sobre tecido, dando 
a possibilidade de utiliza-
ção de qualquer figura”,
“Além de propiciar uma 
atividade extra para as 
mulheres, esse curso 
serve como capacita-
ção para criação de mais 
uma oportunidade de 
trabalho, portanto, au-
mento da renda familiar” 
– finaliza Andrea Vaqueli –
Presidente do Fun-
do Social de Solida-
riedade de Tremembé.

Pinhamonhangaba
Aulas na Abdias Jr. já 
estão normalizadas

As aulas na escola muni-
cipal Abdias Júnior San-
tiago e Silva, no Santa 
Cecília, já estão normali-
zadas. A unidade escolar 
sofreu depredação e furto 
na noite de 29 para 30 de 
outubro, quando um no-
tebook e uma impressora 
foram levados, os vidros 
das janelas das salas de 
aula foram quebrados e 
as lixeiras e seu conteú-
do foram espalhados pelo 

pátio da escola. Algumas 
portas foram arrombadas.
De acordo com a Secre-
taria de Educação da Pre-
feitura, os bandidos que-
braram telhas e o forro de 
madeira da sala da gestora 
da escola, por onde entra-
ram e furtaram os objetos. 
A Secretaria de Obra já foi 
acionada para consertar o 
telhado, forro, consertar 
as portas e reforçar a se-
gurança em geral. Como o 

prejuízo material foi refe-
rente somente à parte ad-
ministrativa da escola, ao 
ser feita a limpeza do van-
dalismo, as aulas já foram 
normalizadas, inclusive 
para os alunos no período 
da manhã. Ainda neste ano, 
será realizado o pregão 
para a implantação do pro-
grama cidade digital, que 
levará monitoramento em 
todas as unidades escola-
res, entre outras melhorias. 

Pinda sedia 2ª etapa da 
Copa São Paulo de
Ginástica Rítmica

Pindamonhangaba será 
palco de ginastas de várias 
cidades nos dias 2 e 3 de 
novembro. A cidade vai 
sediar a 2ª etapa da Copa 
São Paulo de Ginástica 
Rítmica. A competição 
será realizada no ginásio 
Juca Moreira e as apresen-
tações terão início a partir 
das 8 horas. A população 
está convidada a prestigiar 
as representantes do mu-
nicípio. A primeira etapa 
desta Copa foi realizada 
em Jundiaí e neste final de 
semana Pindamonhangaba 
vai receber representantes 
de Poá, Itapevi, Jundiaí, 
Clube Espéria, Taubaté, 
ADC GIMNART, ASA-

BEN e Cotia. Há ginastas 
de Pinda que irão com-
petir pela primeira vez 
e a cidade contará, ao 
todo, com 27 represen-
tantes, sendo 15 no indi-
vidual e dois conjuntos.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito Le-
rario, parabeniza as ginas-
tas de pelas conquistas nos 
Jogos Regionais e também 
nos Abertos e convida a 
população para torcer e 
prestigiar a competição. 
“Elas são muito dedicadas 
e agradeço imensamente 
o carinho de cada uma e 
a honra que elas têm em 
defender a nossa cidade. 
Pinda é um excelente ber-

ço de atletas talentosas na 
ginástica rítmica e tenho 
certeza que estas meninas 
têm um futuro brilhan-
te”, finaliza o prefeito.
Todas as atletas serão ava-
liadas coreograficamente e 
tecnicamente, nas provas 
que não são com apare-
lhos o corpo de júri analisa 
todo o contexto e nas que 
são com maças, bolas, fi-
tas e arcos são observados 
detalhes como lançamento 
e recuperação dos apare-
lhos. Para ter uma boa nota 
é preciso fazer o manejo 
da melhor forma possível 
e executar os movimentos 
tecnicamente exigidos em 
cada um dos aparelhos.

Aniversário de Ubatuba 
tem festa histórica e

mais de 30 mil pessoas 
na Avenida

Ubatuba comemorou 376 
anos na última segunda-
feira com uma grande fes-
ta que mobilizou toda a 
cidade. Depois de um dia 
inteiro repleto de ativida-
des culturais, inaugura-
ções e homenagens, mais 
de 30 mil pessoas compa-
receram à Praça de Even-
tos para assistir o show 
do cantor Gabriel Valim, 
grande atração da noite. 
Com as catracas dos ôni-
bus da viação Verde Bus 
liberadas, a população 
ubatubense aproveitou o 
transporte de graça e cir-
culou livremente entre os 
bairros e o centro. Logo 
cedo, a região central já 
apresentava movimento 
bem acima do normal. O 
projeto Prefeitura Presen-
te, primeira atividade do 
dia, ofereceu gratuitamen-
te exames e atendimentos 
gerais na área da saúde, 
segundas vias para docu-
mentos e muita diversão 
para a criançada. Enquan-
to isso, o prefeito Mau-
ricio (PT) inaugurava a 
Academia da Melhor Ida-
de, localizada no espaço 
conhecido como “Praça da 

Baleia”. Logo depois, por 
volta de 10 horas, as tra-
dicionais corridas de ca-
noa chamaram atenção e 
atraíram representantes de 
várias comunidades tradi-
cionais, que disputaram 
os prêmios em cinco ca-
tegorias: Um Remo, Dois 
Remos, Três Remos, Mu-
lheres e Crianças. Perto da 
hora do almoço, foram dis-
tribuídas senhas para mais 
de 1000 mamografias, 
praticamente acabando 
com a fila de espera. Logo 
após, às 13 horas, o prefei-
to entregou pessoalmente 
as matrículas de imóveis 
para famílias de baixa-ren-
da da zona oeste.  Na Pista 
de Skate, os skatistas da 
AUSK (Associação Uba-
tuba de Skate) mandavam 
ver nas rampas enquanto 
as bandas do Festival Rock 
In Ubatuba garantiam a 
trilha sonora ao vivo para 
milhares de jovens que 
circulavam na orla central. 
Enquanto isso, no mar da 
Praia Grande, os surfistas 
disputavam as baterias do 
primeiro Campeonato de 
Surf Estudantil da história 
da cidade.  Às 15 horas, a 

Praça de Eventos serviu 
de palco para uma série 
de lançamentos, ações e 
inaugurações. Cerca de 
80 pais receberam os cer-
tificados das matrículas da 
nova Creche do Taquaral 
e agora suas crianças vão 
estudar em um ambiente 
agradável e reformado. 
Entre 16 e 17 horas, duas 
solenidades reuniram cen-
tenas de pessoas nas aulas 
inaugurais dos projetos, 
Aprendiz de Samurai 
(judô) e Gibi (basquete). 
As iniciativas consistem 
em oferecer aulas de judô 
e basquete e manter as 
crianças por mais tempo 
nas escolas municipais. 
Para fechar com chave de 
ouro, a partir das 19 horas, 
as duplas Nako & Rafael, 
Talis & Welington aquece-
ram o público para a gran-
de atração da noite: o can-
tor Gabriel Valim. O show 
do cantor da famosa mú-
sica “Piradinha” animou 
as famílias ubatubenses 
até às 23 horas e reuniu, 
segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pú-
blica, mais de 30 mil pes-
soas na Praça de Eventos.
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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 Gal-
vao 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 Se-
nhora 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Prolongamento da
rodovia Carvalho Pinto

recebe Licença
Ambiental

O projeto que prevê o pro-
longamento da rodovia 
Carvalho Pinto (SP-70) 
entre Taubaté e a rodovia 
Oswaldo Cruz (SP-125) 
recebeu Licença Ambien-
tal ontem, quarta-feira, dia 
30. O Consema (Conselho 
Estadual do Meio Am-
biente) aprovou o Estudo 
de Impacto Ambiental e 
o Relatório de Impaco no 

Meio Ambienta (EIA-Ri-
ma). O prolongamento da 
Carvalho Pinto será uma 
nova e importante opção 
de acesso ao Litoral Norte 
de São Paulo, diminuindo 
o tempo de viagem até as 
praias. A Rodovia deve-
rá se transformar em um 
dos principais acessos à 
cidade de Taubaté e de-
safogar o tráfego na Ro-

dovia Presidente Dutra 
no perímetro urbano do 
município. A Licença de 
Instalação (LI) deverá ser 
emitida pela Cetesb até o 
final de novembro, quan-
do será possível começar 
a construção. O novo tre-
cho terá 8,6 quilômetros, 
e a previsão é de que as 
obras sejam concluídas em 
24 meses após seu início.

Caraguatatuba recebe 
etapas do Brasileiro e 
Estadual de Triathlon

A cidade de Caraguatatuba, 
vai receber neste domingo, 
dia 3, o Campeonato Bra-
sileiro de Paratriathlon e a 
última etapa do Paulista de 
Triathlon. O evento, que 
deverá contar com a par-
ticipação de 300 atletas, 
será realizado na Praia do 
Indaiá e a largada da pri-
meira categoria será às 8h.
As inscrições para par-
ticipar da prova variam 
de gratuitas a R$ 200 e 
podem ser feitas no site 
www.dotsports.com.br  
até esta quinta-feira, dia 

31. Os kits serão entre-
gues aos competido-
res no sábado, das 15h 
às 18h, no auditório do 
Centro Universitário Mó-
dulo – Campus Centro,  
na Avenida Frei Pa-
cífico Wagner, 653.
Todos os atletas que com-
pletarem a prova rece-
berão medalha e os três 
primeiros de cada cate-
goria subirão ao pódio.  
O evento também vai 
somar pontos para os 
rankings brasileiro e 
paulista de triathlon. 

A entrada para assis-
tir à competição será 
gratuita ao público.
Workshop: entre sexta-fei-
ra e sábado, os paratletas 
que forem competir no 
domingo poderão partici-
par de um workshop pro-
movido pela organização 
do evento. Os competido-
res terão curso de intro-
dução ao paratriathlon –  
inédito em todo o mundo – 
palestras abordando a supe-
ração por meio do esporte, 
dicas da arbitragem e clí-
nicas sobre a modalidade.
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Alunos de História e Geografia 
da Unitau participam de
Simpósio Internacional

Três estudantes do cur-
so de História e uma alu-
na do curso de Geografia 
da Unitau tiveram seus 
trabalhos selecionados 
para o 21º. Simpósio In-
ternacional de Iniciação 
Científica da Universida-
de de São Paulo (USP), 
realizado entre os dias 21 
e 24 de outubro de 2013,  
na capital.
O trabalho da estudan-
te Heloisa Helena Ga-
dioli Pasin, do curso de 
Geografia, foi intitulado 
“Experiência vivida: sala 
verde e escola pública” 
e teve como orientador o 
Prof. Me. Eduardo Car-

los Pinto. O trabalho “O 
perigo vermelho no Vale 
do Paraíba: o anticomu-
nismo da era Vargas nos 
jornais taubateanos (1935 
- 1945)”, do estudante do 
curso de História Jona-
than Cruz Moreira, teve a 
orientação da Profa. Dra. 
Maria Fátima de Toledo.
Os também estudantes do 
curso de História Régis 
Gomes de Oliveira e Mau-
ricio Pereira de Souza,  
ambos orientados pela 
Profa. Dra. Rachel Du-
arte Abdala, que os 
acompanhou no even-
to, foram intitulados,  
respectivamente: “Os 

Unidades de Saúde
tem novo horário

de atendimento em 
Taubaté

A partir do dia 1º de no-
vembro todas as unidades 
básicas de saúde passarão 
a atender em novo horário.
Os novos horários: 
PAMO/ESF – 07h30 às 
11h30 e das 12h30 às 
16h30; PAMO/ESF Ru-
ral – 07h às 11h e das 
12h às 16h; PAMO Cen-
tral – 07h às 17h; PAMO 
terceiro turno – 07h às 
20h30 (Independência, 
Parque Aeroporto, Três 

Maria I, Mourisco e Chá-
caras Reunidas); Centro 
de Convivência da Tercei-
ra Idade – 07h30 às 16h30
É importante lembrar que 
alguns PAMOS e unida-
des de Estratégia de Saúde 
da Família fecham duran-
te uma hora para almo-
ço. Os PAMO Central, 
Independência, Parque 
Aeroporto, Três Marias 
I, Mourisco e Chácaras 
Reunidas realizam aten-

dimento sem interrup-
ção, durante todo o dia.
Outra mudança que será 
implantada é o novo ho-
rário da Central de Va-
gas. Também a partir do 
dia 01 de novembro a 
unidade passará a aten-
der sem interrupção 
no horário do almoço.
Maiores informações ou 
duvidas podem ser obtidas 
na Ouvidoria da Saúde, pelo 
telefone (12) 3621-6600.

guerreiros da honra: 
Bushidô, o código dos 
samurais”, e “O olhar cul-
tural do fotógrafo Paulo 
Camilher Florençano no 
Foto Clube Bandeirante”.
Para a Profa. Rachel Abdala,  
“a participação dos estu-
dantes nesse evento cien-
tífico representou uma 
significativa experiência 
no processo de forma-
ção deles como pesqui-
sadores, pois propiciou o 
contato com pesquisado-
res consolidados e com 
abordagens teórico-me-
todológicas que contribu-
íram para o desenvolvi-
mento de seus trabalhos.”

Secretaria de Educação 
de Tremembé participa 
de reunião da Undime

em Brasília por
melhoria de repasses

de verbas para
Educação Infantil

A secretária de Educa-
ção, profa. Dra. Cris-
tiana Berthoud e a co-
ordenadora técnica da 
Secretaria de Educação, 
profa. Maria Angelina 
Leite participaram de im-
portante reunião em Bra-
sília no último dia 22.
A Undime – União Nacio-
nal de Dirigentes Munici-
pais de Educação – pólo 
São Paulo, organizou uma 
reunião com o Secretá-
rio de Educação Básica 
do MEC (Ministério da 
Educação), Sr. Romeu 
Caputo, para apresentar 
um documento reivindi-
cando, entre outras coisas, 
maior repasse de verbas 
para a Educação Infantil.
Estiveram representa-
dos na reunião aproxi-
madamente 50 municí-
pios do Estado de São 
Paulo. Doze prefeitos,  
técnicos e secretários de 
Educação de todos os 
municípios participaram 
do debate que envol-
veu também assessores 
e técnicos de vários de-
partamentos do MEC.
Apesar do grande apoio 
do governo federal na 
construção de unidades de 

Educação Infantil, os mu-
nicípios não conseguem 
dar melhor atendimento, 
em especial em função da 
impossibilidade de novas 
contratações (de professo-
res e demais funcionários 
para as novas creches), 
visto que a maioria dos 
municípios já gasta mais 
de 50% com a folha de 
pagamento e está proibi-
do de contratar. Assim, 
ficam todos no impasse: 
como dar vagas paras as 
crianças de 1 a 3 anos nas 
creches e garantir que to-
das as crianças a partir de 
4 anos de idade estejam 
na escola, sem contra-
tar novos funcionários?
O documento encaminha-
do ao Ministro da Educa-
ção pede maior repasse de 
verbas do Fundeb e apoio 
do governo na discussão 
de novos mecanismos le-
gais que viabilizem aos 
municípios a melhoria efe-
tiva da Educação Infantil. 
O secretário Romeu 
Caputo prometeu enca-
minhar as questões junto 
ao ministro Aloizio Mer-
cadante e também vir 
a São Paulo para novo 
debate com a categoria.

Palestra do Sebrae-SP
mostra oportunidades para 

pequenas empresas
geradas pela Copa do

Mundo Fifa
São Sebastião, Tauba-
té e Jacareí recebem a 
palestra gratuita que 
dará dicas e apresenta-
rá a Central de Oportu-
nidades do Sebrae-SP. 
O Sebrae-SP promove na 
próxima semana a palestra 
“Oportunidades da Copa 
para Pequenos Negócios” 
em São Sebastião, Tauba-
té e Jacareí. A atividade 
gratuita será realizada na 
Videoteca de São Sebas-
tião (5/11), na Associa-
ção Comercial e Indus-
trial de Taubaté (6/11) e 
no Salão Nobre da Pre-
feitura de Jacareí (7/11).
Os empresários vão obter 
orientações para aprovei-
tar chances de negócios ge-
radas por eventos como a 

Copa do Mundo Fifa 2014 
e as Olimpíadas de 2016 
nos setores de agronegó-
cio, artesanato, comér-
cio varejista, construção 
civil, economia criativa, 
madeiras e móveis, moda, 
serviços, tecnologia da 
informação e turismo.
Além disso, vão conhe-
cer detalhes da Central 
de Oportunidades do Se-
brae-SP. A ferramenta 
possibilita que os cadas-
trados façam contato e 
negócios com empresas 
atendidas pelo Sebrae 
em todo o país e acom-
panhem as oportunidades 
que apareçam ligadas aos 
eventos, que devem agre-
gar R$ 183 bilhões ao 
PIB brasileiro até 2019.

As palestras têm como 
apoiadores Associação 
Comercial e Sinhores (em 
São Sebastião), ACIT, 
Sinhores e Ciesp (em 
Taubaté) e Prefeitura de 
Jacareí, Sinhores, Ciesp 
e Assecon (em Jacareí).
São José dos Campos
Os empresários de São 
José dos Campos também 
serão orientados sobre as 
oportunidades geradas pe-
los eventos. O Sebrae-SP 
e a Prefeitura realizam a 
partir de 4 de novembro 
a Semana de Capacitação 
em Gestão e Empreende-
dorismo no Turismo, com 
quatro palestras. A progra-
mação ocorrerá no escritó-
rio regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos 

Palestra Oportunidades da Copa para Pequenos Negócios
São Sebastião
Dia 5/11 – 19h às 21h
Local: Videoteca (Rua Dr. Altino Arantes, s/n, Centro). 

Taubaté
Dia 6/11 – 18h30 às 20h30.
Local: ACIT (Praça Monsenhor Silva Barros, 57r, Centro). 

Jacareí
Dia 7/11 – 18h30 às 20h30.
Local: Salão Nobre da Prefeitura de Jacareí (Praça dos Três Poderes, 73 - 2º
Andar, Centro). 

Inscrições podem ser obtidas pelos telefones 0800 570 0800 e (12) 3922-2977. 
Mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Sebrae-SP no portal
www.sebrae2014.com.br
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Investidores confirmam 
inauguração do Pátio 

Pinda Shopping no dia 
14 de novembro

Quem passa pela Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
- estrada Pinda /Taubaté 
- já pode imaginar o que 
será o empreendimen-
to Pátio Pinda Shopping. 
Cerca de 200 homens de 
várias empreiteiros tra-
balham em dois turnos 
para que o primeiro gran-
de centro de compras de 
Pindamonhangaba seja 
entregue no prazo pre-
visto, ou seja: 14 de no-
vembro e 2013.  Adriano 
Nogueira, gerente do Sho-
pping garantiu que o cro-
nograma será cumprido. 
“A previsão é para o dia 14, 
é uma meta e a gente não 
tem previsão de mudar! É 
uma meta que a gente tem 

certeza que vai alcançar!”
De acordo com Nogueira, 
70% das lojas já estão co-
mercializadas e ele confir-
ma as grandes âncoras con-
tratadas e comprometidas 
com o shopping, casos da 
Renner, C&A, Riachuelo. 
“Tem outras âncoras 
querendo entrar e a gen-
te não tem espaço físico 
pra isso! Nós temos  ain-
da 30% pra negociar e 
isso vai ser fácil, com 
o sucesso do shopping”
Serão quatro salas de 
cinema Cineflix (Mul-
tiplex), sendo duas de-
las 3D e estacionamen-
to para 1.500 vagas. 
O Pátio Pinda Shopping 
tem 23 mil² de ABL 

(área bruta locável).
Adriano NogueiraAdriano 
Nogueira ressalta a par-
ceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e reco-
menda que os interessados 
nas oportunidades de tra-
balho no novo shopping 
procurem o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador - 
PAT, onde as vagas estão 
disponibilizadas e os cur-
rículos são selecionados.
Interessados em colocar 
sou marca, podem  pro-
curar a central de ven-
das que fica na: Rua Al-
cides Ramos Nogueira 
n°790 lojas 01/02 socor-
ro - Pindamonhangaba 
tel:12 3522-5591, site 
www.patiopinda.com.br

Entre 30 de outubro e 02 
novembro, educadores do 
Guri realizam apresenta-
ções gratuitas e abertas 
ao público, no Auditório 
Claudio Santoro, em ho-
menagem ao ex-aluno 
Renan Robert Danese. 
Campos do Jordão recebe 
o I Festival de Música do 
Projeto Guri, programa de 
formação musical da Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura voltado para crianças 
e adolescentes entre 6 e 18 
anos, de 30 de outubro a 
02 de novembro, no Audi-
tório Claudio Santoro, às 
20h. Nesta primeira edi-
ção, o homenageado será 
o ex-aluno Renan Robert 
Danese, falecido recente-
mente. A cidade foi esco-
lhida para sediar o evento 
por ser conhecida pelos 
tradicionais festivais de 
música e abrigar belezas 
naturais que atraem o tu-
rismo. Cerca de 190 edu-
cadores das 11 regionais 
do Projeto Guri – Amigos 
do Guri, distribuídas pelo 
Estado de São Paulo, apre-
sentarão espetáculos com 
diversos instrumentos, 
como os de sopro, cordas 
dedilhadas, percussão, 
entre outros. Pioneiro em 
sua concepção, o Festi-
val é gratuito e aberto ao 
público e é inspirado em 
outros eventos musicais 
realizados no Brasil e no 
mundo. Por isso, além de 
educadores do Guri, conta 
com a presença de impor-
tantes músicos brasileiros 
contemporâneos e de um 
convidado internacional, 
o clarinetista italiano Luca 
Luciano.  “O objetivo des-
te encontro é realizar uma 
capacitação técnica por 
meio de aulas, masterclas-
ses e apresentações de alto 

nível artístico”, explica 
José Henrique de Cam-
pos, diretor educacional 
da Amigos do Guri. Para 
o prefeito de Campos do 
Jordão, Fred Guidoni, é 
uma honra para a cidade 
sediar o Festival. “O Guri 
está conosco há mais de 
10 anos. Das suas aulas 
saíram artistas que hoje 
representam a cidade no 
Brasil e no mundo. Alguns 
destes músicos compõem 
a Orquestra Campos Fi-
larmônica, primeiro grupo 
local a se apresentar em 
40 anos do Festival de In-
verno de Campos do Jor-
dão.” O prefeito também 
salienta a importância das 
apresentações gratuitas, 
no centro da Abernéssia, 
bairro popular de Campos 
do Jordão. “Isso fará com 
que a cidade viva um mo-
mento especial, com mú-
sica em diversos lugares”, 
diz. Uma das apresenta-
ções será dentro do Mer-
cado Municipal. Também 
haverá apresentações no 
Espaço Cultural Dr Além. 
Para abrir a programa-
ção, no dia 30 de outubro, 
quarta-feira, os violonistas 
do Quarteto TAU recebem 
o clarinetista Luca Lucia-
no e interpretam, em con-
junto e em números solos, 
canções de artistas brasi-
leiros e composições do 
próprio Luca.  Já na quin-
ta-feira, 31 de outubro, o 
Grupo de Choros - forma-
do por educadores do Guri 
- realiza apresentação com 
foco na música popular 
brasileira. O final de se-
mana abre com noite eclé-
tica. No dia 1º de novem-
bro, sábado, sobe ao palco 
o Duo À Moda da Casa, 
dos percussionistas Rafa-
el Y Castro e Julio Barro, 

além dos grupos Combo 
Jazz, Grupo de Percussão 
e Banda, ambos formados 
por educadores do Projeto 
Guri. Encerram o Festival, 
no dia 02 de novembro, 
as formações de Camera-
ta de Violões, Orquestra e 
Coro (também compostas 
por educadores do Guri). 
O I Festival de Música do 
Projeto Guri conta com as 
parcerias da Organização 
Social ACAM Portinari e 
da Prefeitura Municipal 
da cidade. O polo de ensi-
no do Guri em Campos do 
Jordão conta com o apoio 
da SKY, que também 
apoia os polos de Taubaté 
e São Carlos. Sobre o con-
vidado internacional Luca 
Luciano. Luca Luciano é 
clarinetista e compositor 
italiano que, atualmente, 
mora em Londres. Co-
meçou sua carreira aos 
12 anos, se apresentando 
em um dos salões mais 
consagrados de sua ci-
dade natal, Nápoles, e se 
formou no Conservatório 
de Salerno (Itália). Seu 
trabalho de pesquisa foca 
as técnicas estendidas do 
repertório contemporâneo 
e novas composições para 
clarinete solo. Nos últi-
mos dez anos, Luciano se 
identificou cada vez mais 
na demanda como solista 
e tem seguido uma carrei-
ra como artista viajando 
pelo Reino Unido e exte-
rior. Serviço: I Festival de 
Música do Projeto Guri. 
Dia: de 30/10 a 2/11, 4ª 
a domingo. Horário: 20h. 
Local: Auditório Claudio 
Santoro. Endereço: Av. 
Dr. Luís Arrobas Martins, 
1880 – Alto da Boa Vista - 
Campos do Jordão/SP. En-
trada franca. Projeto Guri. 
www.projetoguri.org.br

Campos do Jordão  
recebe o I Festival de

Música do Projeto Guri

Os artistas de Pindamo-
nhangaba classificados na 
fase municipal do Mapa 
Cultural Paulista seguem, 
a partir de 17 de novem-
bro, para a fase regional. 
 Os destaques nessa nova 
fase seguirão para a esta-
dual, quando serão escolhi-
dos os melhores em todas 
as modalidades artísticas 
do estado de São Paulo. 
Pinda participa, na regio-
nal, de dança, teatro, mú-
sica instrumental, vídeo, 
artes visuais e literatura. 
 A competição de teatro 
será nos dias 17 e 23 de 

novembro, em Caraguata-
tuba, cidade que sediará, 
também, as modalidades 
de dança, no dia 24, e de 
artes visuais, que terá a 
seletiva no dia 24. Jacareí 
sediará as apresentações 
de literatura, no dia 26,  
e música instru-
mental, no dia 27.  
As apresentações de vídeo 
serão em Ilhabela, no dia 28.  
Os representantes de Pin-
da são: em dança, Proje-
to Saindo das Ruas; em 
teatro, Cia TEP – Teatro 
Experimental de Pinda-
monhangaba; em música 

instrumental, Camerata 
Orquestra Jovem; em ví-
deo e fotografia, Müller 
Anderson Marin Zefe-
rino; em artes plásticas, 
Lenice Lopes da Silva,  
Felipe Callipo e Mô-
nica Kaneshiro; e, 
em literatura, Alber-
to Marcondes Santiago,  
Anamaria Marcondes, Au-
dinete Alves de Barros, 
Giovani Salgado Romão,  
Rodrigo de Oliveira 
Dias, Rosana Dalle Leme 
Celidonio e Luiz Hen-
rique Nascimento, em 
conto, crônica e poesia.

Pinda participa do 
Mapa Cultural Paulista 

Regional

Mais uma vez, Pindamo-
nhangaba vai respirar tea-
tro. De 2 a 17 de novem-
bro, a cidade recebe a 36ª 
edição do Feste – Festival 
Nacional de Teatro, com 
peças para pessoas de 
todas as idades. O Festi-
val vem, neste ano, com 
novidades. Por não ser 
um evento competitivo, 
o Feste não terá comis-
são julgadora, mas sim, 
debatedores e um provo-
cador, que atuarão para 
enriquecer os trabalhos 
apresentados na cidade. 
Os debatedores conversa-
rão com o grupo ao final 
de cada espetáculo, fazen-
do as devidas pontuações, 
quanto a realização do tra-
balho de diretor, atores, 
cenografia, sonoplastia e 
outros requisitos técnicos 
de uma montagem. Os de-
batedores serão Claudinei 
Alves Brandão (infantil), 
Elizete Gomes (rua) e 
Marcelo Denny (adulto). 

O provocador, Fábio Men-
des, analisará o trabalho 
de dramaturgia, da con-
cepção à encenação e, no 
dia após a apresentação, 
divulgará um relatório, do 
qual o público geral terá 
acesso. Espetáculos. O 36º 
Feste terá 22 espetáculos, 
sendo três convidados, 
sete adultos, seis infantis 
e seis de rua. Os espetácu-
los infantis e adultos serão 
realizados no Espaço Cul-
tura Teatro Galpão (antiga 
Cootepi), às 15 e 21 horas. 
Os ingressos deverão ser 
retirados na bilheteria do 
Teatro, com antecedência, 
com a doação de produtos 
de limpeza ou de higiene 
pessoal, que serão repas-
sados ao Fundo Social 
de Solidariedade. Para os 
infantis, a partir das 13 
horas e para os adultos, a 
partir das 17 horas. Os es-
petáculos de rua serão no 
Bosque da Princesa, às 10 
e 15 horas, nos finais de 

semana. A abertura será no 
Bosque da Princesa, no sá-
bado (2), às 15 horas, com 
o espetáculo convidado 
“Desvairado Desassosse-
go – O Encontro de Mário 
de Andrade e Fernando 
Pessoa”, com a Cia Rou-
pa de Invento, que está 
vindo para a cidade pelo 
Circuito Cultural Paulis-
ta. No domingo (3), às 21 
horas, acontece a abertura 
do Espaço Cultural Teatro 
Galpão, com o espetáculo 
convidado “Para Meninos 
e Gaivotas, um Voo Ra-
sante”, com a Cia Sylvia 
que te Ama Tanto, de São 
Paulo. O Festival Nacio-
nal de Teatro é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
Cultura e Turismo, e or-
ganizado pelo Departa-
mento de Cultura. A pro-
gramação completa está 
nowww.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br/feste2013

36º FESTE: Debatedores e 
provocador são novidades

Sesc realiza programação 
literária infantil em

novembro
O Sesc Taubaté realiza, du-
rante o mês de novembro,  
atividades que visam am-
pliar as possibilidades 
de acesso a literatura e 
narrativas infanto-juve-
nil, ajudando no desen-
volvimento infantil e na 
formação de leitores e 
estimulando a integração 
entre pais e filhos pelo 
projeto Lendo o Mundo.
Nos sábados dos dias 
2, 16 e 30, às 15h,  

acontece a atividade 
Curta Leitura, um in-
centivo à leitura por 
meio da exibição de fil-
mes e curtas metragens.  
No dia 2, será exibido 
o curta Alma Carioca –  
Um choro de menino 
dialogando com a mú-
sica de Pixinguinha  
“O gato e o canário”. Dia-
logando com o conto in-
dígena “Como surgiu a 
noite”, será exibido Mitos 

do Mondo: Como surgiu a 
noite?, no dia 16. O cur-
ta Pajerama vai dialogar 
com o conto “Um jeito de 
lavar as águas”, no dia 30.
De 1º de novem-
bro até 31/12,  
acontece a Intervenção li-
terária Abra as portas para 
a imaginação, de Diego 
Miranda. É o resultado da 
produção literária de crian-
ças e jovens utilizando a 
técnica do lambe-lambe.

LENDO O MUNDO
Alma Carioca – Um choro de menino
RJ, 2002, ani, cor, vídeo stereo, 6’ | Direção: William Côgo
Com a música de Pixinguinha “O gato e o canário”
Dia 2, às 15h.
Mitos do Mondo: Como surgiu a noite?
RJ, 2005, ani, cor, vídeo stereo, 6’ | Direção: Andrés Lieban
Com o conto indígena “Como surgiu a noite”
Dia 16, às 15h.
Pajerama
2008, 09’ | Direção: Leonardo Cadaval
Com o conto “Um jeito de lavar as águas”, de
Mauro Santayana
Dia 30, às 15h.
Intervenção literária: Abra as portas para a imaginação
De Diego Miranda
De 1 a 31/12


