
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  05 DE SETEMBRO DE 2013  Nº 1050 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

A Secretaria Municipal de 
Saúde através do Centro 
de Observação Animal, 
informa a todos que entre 
os dias 05/09 a 30/09/13 
das 09:00 às 17:00 horas,  
acontecerá a segunda eta-
pa da CAMPANHA DE  
VACINAÇÃO ANTI 

– RÁBICA PARA 
CÃES E GATOS 
A Raiva é uma doença 
infecciosa 100% letal, 
sendo os cães e gatos, 
as principais fontes de  
infecção para o homem.
A VACINAÇÃO 
É GRATUITA.

VACINE SEU ANIMAL, 
POIS A PREVENÇÃO É 
A ÚNICA SOLUÇÃO. 
A vacinação será feita  
somente no Caníl 
 Municipal da Ave-
nida Audrá, 652.
Mais informações 
(12) 3674-3301.

SECRETARIA DE SAÚDE  
PROMOVE SEGUNDA  

ETAPA PARA VACINAÇÃO 
ANTI RÁBICA PARA  

CÃES E GATOS

Com objetivo de propor-
cionar aos munícipes con-
dições de investir em sua 
qualificação profissional, 
a Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé , por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação 
Social e em parceria com o 
SESI, está com inscrições 
abertas para o curso bási-
co de Informática. A aula 
é totalmente gratuita. O 

curso terá inicialmente 03 
turmas, com opção de au-
las aos sábados (manhã e 
tarde) e quarta feira (noi-
te). As inscrições podem 
ser feitas nos dias 03 (ter-
ça feira), 04 (quarta feira) 
e 06 (sexta feira) de Se-
tembro, a partir das 17:30 
horas, no endereço: Rua 
Monteiro Lobato, 150, 
Centro. (Escola do Sesi)  
Para se inscrever, o candi-

dato deve ser alfabetizado, 
levar o RG, CPF e Com-
provante de Residência. 
Se for menor, comparecer 
acompanhado do respon-
sável. No final do curso o 
aluno receberá um certifi-
cado autorizado pelo SESI 
e as vagas são limitadas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3672-1011 
a partir das 17:30 horas 
(exceto quinta feira - 05)

PREFEITURA DE  
TREMEMBÉ OFERECE 
CURSO GRATUITO DE 

INFORMÁTICA
Inscrições para o seminá-
rio de aprimoramento de 
características empreen-
dedoras podem ser feitas 
até sexta-feira (6/9) . O 
Sebrae-SP recebe até sex-
ta-feira (6/9), ao meio-
dia, as inscrições para 
o seminário Empretec,  
que será promovido 
entre 21 e 26 de outu-
bro em São Sebastião.  
A atividade é voltada 
para empresários de São 
Sebastião e Ilhabela que 
buscam aprimoramen-
to de suas caracterís-
ticas empreendedoras.
Os interessados em par-
ticipar devem preencher 
a ficha de inscrição e en-
tregá-la ou enviá-la por 
email para garantir vaga.  
O investimento é de R$ 

1.300, que podem ser par-
celados em até cinco vezes.
O Empretec é uma ativi-
dade de desenvolvimento 
comportamental e capaci-
tação gerencial que estimu-
la os participantes a conhe-
cerem e estimularem suas  
características em-
p r e e n d e d o r a s ,  
como estratégia para a 
condução dos negócios 
de maneira competitiva.
Cerca de 130 mil empre-
sários já participaram do 
Empretec no país. Segun-
do pesquisa do Sebrae, 
após o seminário 54% dos 
participantes disseram se 
sentir mais seguros para 
tomar decisões e 71% 
das empresas cresceram.
No Brasil,  
o curso é conduzido pelo 

Sebrae, em parceria com o 
PNDU (Programa das Na-
ções Unidas para o Desen-
volvimento) e a UNCTAD 
(Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio 
e o Desenvolvimento).
Neste ano, o Escritório 
Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos 
promoveu o Empretec em 
São José dos Campos, 
Taubaté, Jacareí e Ubatu-
ba e vai promover novas 
edições em São José dos 
Campos em novembro e 
dezembro. Os interessados 
em participar podem obter 
mais informações pelos 
telefones (12) 3922-2977/ 
 (12) 3892-1549/  
(12) 3895-7220 ou 
e-mail rosangelat@
s e b r a e s p . c o m . b r

Sebrae-SP promove  
Empretec para empresários 
de São Sebastião e Ilhabela

Empreendedores das duas 
cidades poderão aprimo-
rar seus conhecimentos 
em gestão de negócios nas 
atividades deste mês. O 
Sebrae-SP promove ativi-
dades gratuitas sobre ges-
tão de negócios neste mês 
em Taubaté e Tremembé. 
O público-alvo é formado 
por empresários e interes-
sados em abrir um empre-
endimento, que poderão ter 
contato com temas como 
marketing, vendas, finan-
ças, planejamento, com-
pras públicas, franquias 

e motivação de equipes.
A primeira oficina ocorre 
na quarta-feira (4/9) em 
Tremembé, focando as 
vendas. A cidade ainda re-
cebe no dia 20 a oficina “Sei 
Controlar Meu Dinheiro”. 
Ambas as atividades serão 
na Câmara de Tremembé.
Em Taubaté,  
as palestras, curso e ofici-
na ocorrem na ACIT (As-
sociação Comercial de 
Taubaté) a partir do dia 10, 
quando serão promovidas 
palestras sobre marketing 
e vendas. Haverá mais 

seis encontros com te-
mas variados até o fim do 
mês (veja agenda abaixo).
Os empresários e inte-
ressados em abrir um 
negócio ainda contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.

Sebrae-SP tem  
programação gratuita

em Taubaté e  
Tremembé 

Curso de 18 meses habili-
ta para Ensino Médio e dá 
formação técnica A secre-
taria da Educação informa 
que estão abertas as ins-
crições para o Programa 
Nacional de Inclusão dos 
Jovens – Projovem Urba-
no. Podem se matricular 
pessoas com idade entre 
18 e 29 anos, que não con-
cluíram o Ensino Funda-
mental. A matrícula deve 
ser efetuada na Emef Prof. 
Alaor Xavier Junqueira, 
bairro Travessão. Os jo-
vens receberão auxílio de 
R$100,00 por mês, con-

dicionado à frequência de 
75% nas atividades presen-
ciais e entrega de trabalhos 
pedagógicos. Ao término 
do curso, o aluno recebe 
certificado equivalente ao 
Ensino Fundamental, fi-
cando apto a frequentar o 
Ensino Médio. Os partici-
pantes também aprendem 
um ofício, que pode ser 
operador de microcompu-
tador, helpdesk (serviço 
de apoio a usuários para 
suporte e resolução de 
problemas técnicos de in-
formática), telemarketing 
(vendas) e assistente de 

vendas (informática e ce-
lulares), e recebem certifi-
cado de qualificação pro-
fissional inicial. A duração 
do curso é de 18 meses, 
com carga horária de duas 
mil horas. As aulas são di-
árias, das 19h às 23h. Os 
interessados devem levar 
os seguintes documentos: 
CPF, RG, certidão de nas-
cimento, comprovante de 
residência e histórico es-
colar. Na falta do histórico, 
o candidato será submeti-
do a um teste de conheci-
mentos. As inscrições vão 
até dia 13 de setembro.

Caraguátatuba:  
Abertas inscrições para  

o Projovem Urbano
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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.

Curiosidades 
Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, 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 batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou 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. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens 

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Após diversas reuniões re-
alizadas com ambulantes 
regularizados, a Prefeitu-
ra de Ubatuba iniciou os 
processos de recadastra-
mento, vistoria e também 
a abertura de inscrição 
para novas solicitações 
de licenças no município. 
Segundo o Secretário Mu-
nicipal de Fazenda e Pla-
nejamento, Tarcísio Carlos 
de Abreu, a renovação das 
licenças foi finalizada em 
30 de agosto e que todo 
processo transcorreu de 
forma tranquila e transpa-
rente. O Prefeito Mauricio 
comentou que a finalidade 
de realizar todo processo 
de recadastramento e vis-
toria antes da temporada é 
para garantir que a lei seja 
cumprida e respeitada, 
mas principalmente que 
os trabalhadores regulari-
zados de Ubatuba sejam 
valorizados e protegidos.
Por decorrência de boatos 
que circulam pela cidade, 
dizendo que as licenças se-
riam cassadas até o início 
da temporada, um grupo 
de ambulantes procurou 
a Prefeitura no último dia 
20, para obter esclareci-
mentos sobre o assunto e 
foram prontamente rece-
bidos pelo Prefeito e pelo 
Secretário da Fazenda. O 
vendedor ambulante do 

Tenório, Damião Celesti-
no, que também participou 
da reunião, disse ter fica-
do muito satisfeito com a 
conversa e com as atitu-
des que a Prefeitura vem 
tomando. Damião acha 
muito importante que a 
pessoa venha pessoalmen-
te na Prefeitura procurar 
esclarecer suas dúvidas e 
que ”não acredite em tudo 
que se ouve nas ruas”.
As inscrições para novos 
interessados em obter  a 
licença para comércio am-
bulante no município de 
Ubatuba estarão abertas 
até o dia 30 de setembro. 
Conforme o Artigo 16 da 
Lei 3468/12, os pedidos 
de autorização deverão ser 
protocolados na Gerência 
de Expediente, Documen-
tação e Protocolo – GEDP 
da Prefeitura Municipal, 
entre os dias 01 e 30 de 
setembro, com a indicação 
da praia ou local onde o 
interessado pretende exer-
cer a atividade e acom-
panhados com cópia dos 
seguintes documentos:
I- Carteira de Iden-
tidade (RG);
II- CPF;
III- Carteira de Va-
cinação atualizada;
IV- Titulo de Eleitor e 
comprovante de quita-
ção de seu dever eleitoral;

V- Prova de incapacidade 
física para os casos pre-
vistos no Artigo 6º e Pa-
rágrafos da presente Lei;
VI- Prova de residência 
por mais de 02 (dois) anos 
no município de Ubatuba, 
confirmados, se necessário 
pela Secretaria de Cida-
dania e Desenvolvimen-
to Social do Município;
VII- 02 (duas) fotos 3x4 
cm, recentes e iguais;
VIII- Certidão expedi-
da pela Justiça Eleito-
ral, atestando a validade 
do Título de Eleitor  no 
Município de Ubatuba;
IX- Cópia do Certifica-
do de Registro de Veícu-
lo Automotor, no caso de 
equipamento tipo Veícu-
lo Adaptado Autorizado.
Após o encerramento das 
inscrições, será realiza-
do um sorteio no dia 25 
de outubro, no ginásio 
Tubão, que irá definir os 
pedidos que serão con-
templados, sendo obriga-
tória a presença do ins-
crito no ato do sorteio.
V i s t o r i a
Durante o mês de setem-
bro, o setor de fiscaliza-
ção da Prefeitura irá até os 
bairros realizar as vistorias 
nos carrinhos ambulantes. 
Isso demonstra que além 
de exigir as condições 
corretas de higiene e con-
servação, a administração 
vem buscando ajudar e fa-
cilitar a vida dos trabalha-
dores, levando a vistoria 
até a sua região. A vistoria 
será realizada das 9h às 12h 
e das 14h às 16h, confor-
me o cronograma abaixo:
- Região Central – 
Praça Bip, dias 02 
e 16 de setembro.
- Região Norte – Puruba, 
dias 03 e 17 de setembro.
- Região Centro-Sul – 
Perequê Mirim, dias 
4 e 18 de setembro.
- Região Sul – Maranduba, 
dias 5 e 19 de setembro.

Prefeitura de Ubatuba 
 finaliza recadastramento de 

ambulantes e abre inscri-
ções para novas licenças
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De 03 a 29 de setembro, o 
Sesc São José dos Campos 
recebe a exposição “Terri-
tório em Trânsito”, que ex-
pões fotos da edição espe-
cial da revista de fotografia 
Sueño de La Razón. Nos 
dias 10, 11 e 12,  os fotó-
grafos latino-americanos 
promovem um encontro 
para discutir os rumos da 
fotografia. Programação
Exposição - Território em 
Trânsito (De 03 a 29/9)
Com imagens publicadas 
na edição especial da re-
vista Sueño de La Razón
Em comemoração a edição 
especial da Revista Sueño 
de la Razón, o Sesc São 
José dos Campos apre-
senta um recorte sobre a 
atual produção fotográfica 
latino-americana. A Revis-

ta promove a difusão da 
fotografia contemporânea 
sul-americana e propor-
ciona integração cultural 
entre os países envolvidos.
As fotografias são expos-
tas na Área de Exposi-
ção do Sesc. Grátis. Vi-
sitação nos horários de 
funcionamento do Sesc. 
Recomendação ataria livre. 
Tendências  da  Produção  Fo-
tográfica na América Latina
Encontros com fotógrafos 
latino-americanos para se 
discutir a fotografia latino
-americana na atualidade. 
Tendências da produção 
fotográfica, fotografia do-
cumental, fotografia con-
temporânea e edição foto-
gráfica são alguns temas 
que serão abordados. 
Com Roxana Moyano, 

Mateo Pérez Correa, Ro-
berto Hurcaya, Pablo 
Corral, Ataulfo Hernán 
Perez Aznar, Luís Weins-
tein Cayuela, Nelson 
Garrido Sánchez, Pio Fi-
gueiroa, Andrea Jösh, 
Daniel Alejandro Sosa 
Debenedetti e Carlos Al-
fredo Casco Almada. 
Dia 10, terça, às 19h. Au-
ditório. Grátis. 124 luga-
res. Dias 11 e 12, quarta 
e quinta, às 19h, Espaço 
Corpo e Arte. Grátis. 50 
lugares. Retirada de con-
vites com 1 hora de an-
tecedência. Recomenda-
ção etária livre. O Sesc 
São José dos Campos fica 
na Av. Adhemar de Bar-
ros, 999 - Jd. São Dimas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3904-2000.

Sesc realiza exposição  
fotográfica e encontro com 

 fotógrafos latino-americanos

Uma manifestação reli-
giosa e popular do Dis-
trito de Moreira César 
que já conta mais de 
50 anos. Moreira César
A tradicional Festa de 
São Vicente de Paulo, de 
Moreira César, é uma das 
mais movimentadas de 
toda a região, sempre re-
alizada no mês de setem-
bro, quando comemora-
se o dia do padroeiro. O 
evento é realizado há mais 
de 50 anos, antes mesmo 
da construção da Matriz, 
quando Moreira César 
ainda era conhecida como 
Barranco Alto. A partir 
da chegada do cônego 
Geraldo Carlos da Silva, 
que assumiu a paróquia 
em 1986, as festividades 
ganharam nova dinâmica, 
tanto na sua programação 

litúrgica quanto as po-
pulares. “Poucas cidades 
tem um espaço cultural 
como a Praça de Eventos 
de Moreira César.”, diz o 
Cônego Geraldo. Com a 
crescente participação da 
comunidade, verificou-se 
a necessidade de ofere-
cer um espaço maior para 
que esses eventos cultu-
rais pudessem acontecer e 
comportar a quantidade de 
pessoas que iriam prestigi-
á-los. Foi assim que locais 
como a praça de eventos 
e, algum tempo depois, o 
Recinto São Vito foram 
criados. Passeio Ciclístico
Neste ano, em especial, 
será realizada a 28ª edi-
ção do Passeio Ciclístico 
da Festa do Padroeiro do 
Distrito. A primeira edi-
ção aconteceu no ano de 

1985, e contou com a par-
ticipação de 300 pessoas 
e em 2013 deve registrar 
mais de 3 mil ciclistas. 
O passeio percorre al-
guns bairros do Distrito 
e várias participantes são 
premiados. As bicicletas 
são julgadas em diversas 
categorias como a bicicle-
ta mais enfeitada, a mais 
original, dentre outras.  
O ponto alto da Festa 
de São Vicente de Paulo 
em 2013 será o show do 
sambista carioca Dudu 
Nobre, no dia 8 de setem-
bro a partir das 21h00, 
no pátio de eventos.  
No local, todas as noites, 
o visitante encontra dui-
versas atividades e pra-
ça de alimentação com 
programação variada até 
o dia 15 de setembro.

Festa de São Vicente de Paulo em 
Moreira César terá Dudu Nobre no 

dia 8 show

Maioria dos profissionais 
que chegaram ao Brasil 
por meio de acordo com 
a Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (Opas) 
trabalhará em cidades de 
baixo IDH. Municípios do 
Norte e do Nordeste serão 
os maiores beneficiados 
pelo trabalho do primeiro 
grupo de médicos cubanos 
que chegaram ao Brasil 
após acordo do Ministério 
da Saúde com a Organi-
zação Pan-Americana da 
Saúde (Opas) dentro do 
programa Mais Médicos. 
Confira a apresentação 
da coletiva. Veja lista dos 
municípios que receberão 
médicos da cooperação 
internacional. “Com a par-
ticipação dos profissio-
nais cubanos, já neste pri-
meiro mês do programa, 
conseguiremos oferecer 
médicos a uma parte dos 
701 municípios que não 
tinham sido selecionados 
por nenhum médico bra-
sileiro, nem estrangeiro”, 
disse o ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha. “Este 
é ainda o primeiro passo, 
estamos no primeiro mês 
de chegada dos profissio-
nais. O grande esforço do 
Ministério da Saúde é ga-
rantir o cumprimento da 
demanda total dos muni-
cípios prioritários e vamos 
fazer tudo o que for preci-
so para isso”, reforçou. Os 
400 cubanos serão direcio-
nados a um total de 219 lo-
calidades (206 municípios 
e 13 DSEIs). Juntas, as 
regiões Norte e Nordes-
te receberão 91% desses 
médicos – o equivalente a 
364 profissionais. Eles tra-
balharão em unidades bá-
sicas de saúde de 187 lo-
calidades (69 municípios 
e 12 distritos indígenas no 
Norte e 105 municípios e 
um distrito indígena no 
Nordeste). Os 36 demais 
médicos irão para áreas 
carentes em 26 cidades 
do Sudeste e em seis do 
Sul. Este grupo atende a 
29,4% dos 701 municípios 
que não foram seleciona-
dos por nenhum médico 
ao longo do chamamento 
individual, que deu prio-
ridade a brasileiros com 
diplomas do Brasil e a bra-
sileiros formados no exte-
rior antes de convocar es-
trangeiros de países como 
Espanha, Argentina e Por-
tugal. “A presença desses 
profissionais vai ampliar 
e qualificar o atendimen-
to na Atenção Básica do 
SUS. E esse é um proces-
so contínuo, esperamos a 
chegada de mais médicos 
que vão nos ajudar a cons-
truir o SUS diariamen-
te”, disse o secretário de 

Gestão do Trabalho e na 
Educação na Saúde do Mi-
nistério da Saúde, Mozart 
Sales. Até o fim do ano, 
outros 3.600 profissionais 
cubanos chegam ao Bra-
sil para ocupar os postos 
remanescentes após novas 
rodadas de chamamento 
individual de brasileiros e 
estrangeiros. ÁREAS CA-
RENTES – Entre os 701 
municípios que não foram 
selecionados por nenhum 
médico no chamamento 
individual, a distribuição 
dos profissionais entre os 
municípios priorizou ci-
dades de baixo Índice de 
Desenvolvimento Huma-
no (IDH) – 13 têm índice 
muito baixo (até 0,5) e 133 
têm desempenho baixo (de 
0,5 a 0,599), conforme a 
definição do Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (Pnud). Já 
nas 51 localidades de IDH 
médio (de 0,6 a 0,699) e 
nas nove de desempenho 
alto (0,7 a 0,799), os pro-
fissionais atuarão em áre-
as pobres, onde também 
é grande a carência por 
médicos. Outro critério 
adotado foi a capacidade 
de supervisão e avaliação 
dos médicos e a demanda 
apresentada pelos muni-
cípios de cada unidade da 
federação. SEGUNDA 
ETAPA – Na última sexta-
feira (30), o Ministério da 
Saúde concluiu a segunda 
rodada de inscrições no 
programa Mais Médicos, 
com a adesão de mais 514 
cidades e 25 distritos in-
dígenas. Com isso, já são 
4.025 cidades participan-
tes, demandando 16.625 
vagas – 7,5% mais que o 
pedido feito na primeira 
etapa, que apontou neces-
sidade de 15.460 médicos. 
A segunda etapa também 
contou com a inscrição 
de outros 3.016 profissio-
nais, dos quais 1.414 têm 
diplomas do Brasil e 1.602 
são formados no exterior, 
de 65 nacionalidades di-
ferentes. Neste grupo, 951 
profissionais - 541 com 
diploma brasileiro e 410 
formados no exterior - já 
completaram todas as in-
formações solicitadas para 
a inscrição. O restante só 
poderá escolher os muni-
cípios onde desejam atuar 
quando concluir o cadas-
tro. Os médicos participan-
tes têm até a meia-noite da 
próxima quarta-feira (4) 
para indicar seis opções de 
municípios, em ordem de-
crescente de preferência. 
Cada escolha deverá con-
templar um dos seguintes 
perfis: cidades com 20% 
de sua população vivendo 
em extrema pobreza; mu-

nicípios com mais de 80 
mil habitantes, mas baixa 
receita pública per capita; 
capitais; regiões metropo-
litanas; distritos de saúde 
indígena; e localidades 
que não se encaixam nes-
tas categorias. Ao fim das 
escolhas, o Ministério da 
Saúde confrontará as op-
ções dos profissionais com 
a demanda dos municí-
pios, dando prioridade aos 
brasileiros. Os postos re-
manescentes seguem para 
ocupação por brasileiros 
formados no exterior e 
estrangeiros selecionados 
por meio da seleção indi-
vidual. A homologação, 
momento em que o pro-
fissional firma o compro-
misso de trabalho no Mais 
Médicos, ocorrerá entre 6 
e 9 de setembro para os 
brasileiros e entre 16 e 18 
de setembro para os estran-
geiros. As vagas que resta-
rem poderão ser ocupados 
por médicos cubanos da 
cooperação com OPAS.  
Nesta segunda etapa, os 
brasileiros começam a se 
apresentar aos municípios 
em primeiro de outubro. Já 
os estrangeiros desembar-
cam no Brasil entre 4 e 6 
de outubro, são avaliados 
entre 7 e 25 de outubro e 
são recebidos nos muni-
cípios em 28 de outubro. 
BRASILEIROSSE APRE-
SENTAM - Os médicos 
brasileiros começaram a 
se apresentar na última se-
gunda-feira (2) aos muni-
cípios em que trabalharão. 
 Ao todo, 1.096 profis-
sionais selecionaram 
vagas em unidades bá-
sicas de saúde em 454 
municípios e 16 distri-
tos de saúde indígena. 
 Para conferir quantos e 
quais profissionais já co-
meçaram a trabalhar nas 
prefeituras, a coordena-
ção nacional do programa 
e as coordenações esta-
duais iniciaram contato 
com todos os municípios 
participantes. Até ama-
nhã, quarta-feira (4), to-
dos terão de informar se 
o médico já se apresentou 
e se já justificou qual-
quer atraso no início do 
atendimento à população.  
As secretarias municipais-
podem colocar as vagas 
que seriam ocupadas pe-
los médicos desistentes à 
disposição dos 3.016 pro-
fissionais inscritos na se-
gunda etapa do programa 
até esta quarta. Profissio-
nais que não resolverem 
todas as suas pendências 
com os municípios até 
o dia 12 serão excluí-
dos do Mais Médicos. 
 “O programa também 
vai ajudar a moralizar um 
problema ético que en-
frentamos hoje: o cumpri-
mento da carga horária no 
sistema público de Saúde.  
Não serão aceitas de 
forma alguma tentati-
vas de não cumprir a 
carga horária de 40 ho-
ras”, afirmou o ministro.

Mais Médicos: 91% dos 
profissionais cubanos 
atuarão no Norte e no 

Nordeste
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O Festival Nacional de Te-
atro de Taubaté tem mais de 
cem grupos inscritos, e faz 
parte da programação do 
ENCUT (Encontro Cultu-
ral de Taubaté), promovido 
pela Prefeitura de Taubaté, 
que neste mês de setembro 
vai reunir diversas atra-
ções teatrais. Os inscritos 
são grupos ou companhias 
de todo o território na-
cional. A organização do 
evento vai realizar uma 
seleção do material rece-

bido. Serão escolhidos 27 
grupos, sendo 9  em cada 
categoria: Adulta, Infantil 
e Teatro de Rua. O obje-
tivo é estimular os grupos 
teatrais da cidade, região 
e outros Estados, revelar 
novos talentos e promo-
ver o intercâmbio cultural. 
 O evento é competi-
tivo e a premiação to-
tal será de R$ 50 mil. 
Cada categoria premiará:  
1º colocado R$ 7 mil; 
2º colocado R$ 5 mil; 

Festival Nacional de  
Teatro de Taubaté  

recebe mais de cem 
inscrições

O programa “Ópera Cur-
ta”, realizado por meio 
da Secretaria de Estado 
da Cultura, promove a 
circulação de peças de 
teatro musical, baseadas 
em óperas famosas no 
Estado de São Paulo. O 
Teatro Mario Covas, em 
Caraguatatuba, apresen-
ta na próxima terça-feira 
(10/9), às 20h, o espetácu-
lo “La Bohème – A Ópera 
contada e cantada” com 
entrada franca. Inspirada 
na novela “Scènes de la 
vie de bohème”, de Henri 
Murger, a ópera composta 
por Giacomo Puccini, é a 
base do espetáculo “La 
Bohème”, que integra o 
programa “Ópera Curta”. 
A ópera de Puccini é uma 
criação de transição entre 
o período romântico e o 
realismo no gênero. O es-
petáculo narra a história 
de artistas e pessoas co-
muns que conviviam em 
estado de penúria, na Paris 
do final do século XIX. A 

obra apresenta as relações 
afetivas em permanente 
conflito, motivadas pelos 
ciúmes, inseguranças e 
pobreza de um grupo. “Na 
nossa versão de La Bohè-
me buscamos acentuar os 
aspectos musicais e dra-
matúrgicos da ópera sem 
perder a essência da obra, 
introduzindo e comentan-
do a natureza dos perso-
nagens e a profundidade 
de suas relações” comenta 
Cleber Papa, diretor, ce-
nógrafo e autor dos textos 
da peça; Programa Ópe-
ra Curta. “Ópera Curta” 
é um programa realizado 
por meio da Secretaria de 
Estado da Cultura, que 
promove a circulação de 
peças de teatro musical, 
baseados em óperas famo-
sas nas cidades do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com as Prefeituras Muni-
cipais.  Criado por Cleber 
Papa e Rosana Caramas-
chi, sob a direção musical 
do maestro Luís Gustavo 

Petri, o programa baseia-
se também na literatura 
de origem, no contexto 
histórico e na sua relação 
com o pensamento con-
temporâneo, possuindo 
uma dramaturgia própria 
que inclui partes consi-
deradas imprescindíveis 
das óperas convencionais. 
 Os espetáculos são pro-
duzidos com a partici-
pação de cantores, bai-
larinos, atores e músicos 
com ampla experiência 
profissional, utilizando 
recursos de cenografia, 
figurinos, projeção de le-
gendas e efeitos especiais.  
Do ponto de vista musi-
cal, são criadas transpo-
sições das composições 
originais para formações 
de câmara, seja para trios, 
quartetos ou quintetos 
de cordas, por exemplo.  
Desta forma assegura-se 
um projeto original, de 
qualidade musical e cêni-
ca. Classificação 14 anos. 
O Teatro Mario Covas está 
localizado na Av. Goiás, nº 
187, no Indaiá. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br. 
Serviço;  Espetáculo “La 
Bohème – A ópera conta-
da e cantada”. Programa 
Ópera Curta. Dia 10/9 – 
terça-feira – às 20h. Lo-
cal: Teatro Mario Covas. 
Classificação: 14 anos. 
ENTRADA FRANCA.

Ópera com entrada 
franca é destaque no 
Teatro Mario Covas

Está mais fácil procurar o 
endereço, telefone, e-mail 
e até os nomes dos respon-
sáveis na equipe gestora de 
uma escola municipal ou a 
localização de uma UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
de Caraguá. Um projeto de 
inclusão digital desenvol-
vido na cidade organizou 
as informações dos setores 
públicos do município no 
Google Maps, ferramenta 
de geolocalização do Goo-
gle. O gestor do projeto, 
Gilberto Ortiz Barbosa, 
responsável pelos postos 
do Acessa SP e pelos te-
lecentros digitais do mu-
nicípio, disse que a ideia 

surgiu em 2011 e foi im-
plantada no Google Maps 
este ano. Para localizar no 
Maps, basta inserir “PMC 
– Prédios Públicos Muni-
cipais de Caraguatatuba” 
no Google e ter acesso às 
coordenadas. Também é 
possível visualizar o pon-
to de referência em ima-
gem 3D. A motivação para 
executar o projeto sur-
giu após um período que 
Barbosa trabalhou com 
manutenção de compu-
tadores na secretaria mu-
nicipal de Planejamento.  
“Aprendi onde esta-
va cada escola e pos-
to de saúde e quis 

passar adiante esse conhe-
cimento para os internau-
tas de Caraguá e os turistas.  
A ideia é que, aos pou-
cos, possamos incluir ór-
gãos estaduais, federais e 
do judiciário”, explicou.  
Colaborativa – Os interes-
sados em fazer sugestões 
e eventuais correções nas 
informações dos prédios 
públicos podem entrar 
em contato com o ges-
tor do projeto para mais 
informações e ajudá-lo 
a completar a ferramen-
ta, que é colaborativa.  
O e-mail de conta-
to é gbarbosa@cara-
g u a t a t u b a . s p . g o v. b r.

Caraguátatuba: 
Prédios públicos da  

prefeitura estão  
mapeados no Google

Confira as vagas disponí-
veis no Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador de 
Caraguá (PAT) desta se-
mana. O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais. Vendedor Pra-
cista, Ajudante de Moto-
rista, Auxiliar de Mecâ-
nico de Autos, Promotor 
de Vendas, Confeiteiro, 
Faxineiro, Oficial de Ser-
viços Gerais, Assistente 
Administrativo, Pizzaiolo, 
Motoboy (Possuir Veículo 
Próprio), Cozinheiro Ge-
ral, Cabeleireiro, Chefe 
de Cozinha, Panfleteiro, 
Instalador de Toldos, Mar-

ceneiro (Móveis Planeja-
dos), Padeiro, Operador 
Gráfico de Corte e Vinco 
na Impressão, Costureira 
em Geral, Mecânico In-
dustrial (dar aulas), Auxi-
liar de Lavanderia, Passa-
dor de Roupas, Auxiliar 
de Floricultura, Pintor In-
dustrial, Pintor de Obras, 
Vendedor de Comércio 
Varejista, Garçom, Assis-
tente de Vendas, Motorista 
Entregador, Repositor de 
Mercadorias, Assistente 
de Logística, Emprega-
do Doméstico, Diarista, 
Auxiliar de Marceneiro, 
Ajudante de Cozinha, Mo-

torista de Caminhão, Cos-
tureiro (Confecção em Sé-
rie), Mecânico de Motos, 
Recepcionista, Manicure. 
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, poden-
do sofrer variações e não 
estarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-
pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211

Caraguátatuba: 
 Confira as vagas do 
PAT desta Semana

3º colocado R$ 4 mil.  
O júri escolherá um grupo 
que vai receber um prêmio 
único de excelência profis-
sional no valor de R$ 2 mil.  
Todos os grupos sele-
cionados também rece-
berão uma ajuda de cus-
to no valor de R$ 1 mil.  
O Festival de Teatro EN-
CUT vai acontecer de 20 
a 29 de setembro de 2013,  
com apresentações no Te-
atro Metrópole e na Pra-
ça Dom Epaminondas.

O Sesc Taubaté leva até 
a cidade de Lorena exibi-
ções de filmes durante o 
mês de setembro. A mostra 
acontece na Casa da Cul-
tura, na Rua Viscondessa 
de Castro Lima, 10, no 
centro de Lorena. A ativi-
dade é promovida pelo Ci-
neSesc Parcerias, no qual 
o Sesc Taubaté realiza, por 
meio de sua programação 
de cinema, ações em par-
ceria com algumas cidades 
do Vale do Paraíba, com o 
objetivo de popularizar a 
linguagem e oferecer ao 
público o acesso a filmes 
que estão fora do circuito 
comercial. Os longas para 
maiores de 18 anos são 
exibidos às terças-feiras a 
partir do dia 3, às 19h, e os 
curtas infantis são exibi-
dos em ação para as crian-
ças do fundo social de 
Lorena, de segunda a sex-
ta, às 10h e às 15h. Con-
fira os filmes e sinopses 
que serão exibidos: Dia 3
O Sétimo Selo – Su-
écia, 1956, cor, 95’
Suécia, Idade Média. De 
volta das Cruzadas, o ca-
valeiro Antonius tem dú-
vidas sobre a existência 
de Deus. Ao seu redor, 
encontra apenas sofri-

mento e destruição. A In-
quisição e a peste negra 
devastam a sua terra. Em 
suas andanças Antonius 
encontra a morte, que o 
desafia para uma partida 
de xadrez. Começa, assim, 
uma das sequências mais 
inesquecíveis do cinema.
Direção: Ingmar 
Bergman; Dia 10
Poesia – Corea, 2010, 
drama, cor, 139’
Mija vive com seu neto 
em uma cidade localizada 
nas encostas do rio Han. 
Por acaso ela acaba en-
trando em uma “aula de 
poesia” e é desafiada pela 
primeira vez em sua vida a 
escrever um poema. Mija 
nasce novamente. Como 
uma criança que se surpre-
ende com a vida, ela pare-
ce estar vendo tudo como 
se fosse a primeira vez. 
Mas quando a realidade 
cruel chega, ela acaba ten-
do que retornar e ver que 
o mundo não é tão boni-
to quanto ela imaginava.
Direção: Lee Chan-
g-dong; Dia 17
O Espantalho – EUA, 
1973, fic, cor, 112’
Em uma estrada da Cali-
fórnia, Max e Lion, dois 
desconhecidos, se encon-

tram. Max saiu da pri-
são recentemente, após 
ter cumprido uma pena 
de sete anos por assalto, 
e Lion é um marinheiro 
que passou seis anos no 
mar. O primeiro planeja ir 
para Pittsburgo, onde so-
nha abrir um lava-carros. 
O segundo deseja ver a 
mulher, que abandonou, e 
conhecer o filho de cinco 
anos. Os dois juntos deci-
dem atravessar o país em 
busca de uma vida melhor.
Direção: Jerzy 
Schatzberg; Dia 24
Tetro – EUA, 2006, cor, 100’
O ingênuo Bennie che-
ga a Buenos Aires com o 
objetivo de encontrar seu 
irmão mais velho, Tetro, 
que está desaparecido há 
mais de uma década. Ele 
consegue encontrar o ir-
mão, mas ele não é quem 
esperava. Tetro tornou-se 
um poeta melancólico, 
bem diferente da pessoa 
que Bennie se lembrava.  
O período em que ele 
vive com o irmão e sua 
namorada Miranda faz 
com que relembrem ex-
periências do passado.
Direção: Francis Ford 
Coppola; Terças, às 19h.
Indicação etária: 18 anos

Lorena recebe exibições 
de filmes promovidos pelo 

Sesc Taubaté


