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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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Jornal Regional

O primeiro feriado
prolongado do ano acontece
já em fevereiro, entre os dias
08 e 13 e, por que não fazer
as suas reservas para
aproveitar todo o sossego
das montanhas nessa época
do ano, em que o calor é um
convite a aproveitar as
belezas naturais de Campos
do Jordão, ao mesmo tempo
fugir um pouco dos agito e
batucadas. Confira agora
algumas opções de pacotes
para a data. Vila Inglesa
(Hotel Super
Luxo)Carnaval: para o
primeiro feriado prolongado
nacional, o Hotel está com
pacotes de 5 diárias (08 a
13/02), casal, a partir de R$
4.150,00 (Apto Standard) e
R$ 4.650,00 (Apto Luxo),
com café da manhã, almoço
e jantar incluso. O Hotel
conta ainda com recreação
infantil, bar, sala de estar com
lareira, restaurante com
cozinha ao vivo, quadras
poliesportivas, equipe de
monitores, piscina coberta e
aquecida, sauna, arvorismo e
brinquedoteca. Reservas e
outras informações pelo
telefone (12) 3669-5000. La
Toscana (Pousada de
L u x o ) C a r n a v a l :  O s
pacotes de 3 diárias (09 a
12/02), estão por R$
1.190,00 (Apto Luxo) e para
4 diárias (08 a 12/02) saem
a R$ 1.290,00 (Apto Luxo),
com café da manhã e chá da
tarde servido das 16h às 18h.
Outras informações e
reservas pelo telefone (12)
3 6 6 3 - 6 6 5 0 . A n n e c y
(Pousada de
Luxo)Carnaval: A Pousada
oferece pacotes de 3 diárias,
casal, a partir de R$ 1.770,00
(Suíte Luxo, Luxo/ Triplo),
R$ 2.035,00 (Luxo com
lareira), R$ 2.645,00
(Máster com
hidromassagem) e R$
3.180,00 (Premium com
lareira e hidromassagem). Já
com 4 diárias, os valores vão
para R$ 2.120,00 00 (Suíte
Luxo, Luxo/ Triplo),
R$2.435,00 (Luxo com

lareira), R$ 3.145,00
(Máster com
hidromassagem) e R$
3.780,00 (Premium com
lareira e hidromassagem),
incluso em todos os pacotes
café da manhã e mini chá da
tarde, servido das 16h 30 às
18h. Informações pelo
telefone (12) 3663-
3617.LAH Hostellerie
(Pousada Super
Luxo)Carnaval: Os pacotes
de 4 diárias, casal, saem a R$
2.720,00 (Suíte Medium), R$
3.000,00 (Suíte Top), R$
3.320,00 (Suíte Top Plus),R$
4.800,00 (Top Plus Especial).
O Hotel cona com adega,
cozinha gourmet, piscina
aquecida com
hidromassagem, biblioteca,
dvdteca, estacionamento com
manobrista e transfers.
Informações e reservas pelo
telefone (12) 3663-
2926.Hotel Astória (Hotel
Econômico)Carnaval: O
Hotel está com pacotes de 4
diárias, casal, com café da
manhã incluso a R$ 850,00.
Não cobra taxa de serviço e
estacionamento privativo.
Reservas e informações pelo
telefone (12) 3663-2797.Le
Renard (Hotel de
Luxo)Carnaval: Para o
Carnaval, o Hotel está
oferecendo diárias a partir de
R$ 650,00 (Classic), R$
850,00 (Suíte Prestige), R$
1.150,00 (Suíte Duplex
Prestige) e R$ 2.050,00
(Presidencial), com café da
manhã incluso e disponibiliza
ainda serviço de piscina, sauna
seca e a vapor, sala de fitness,
além de gazebo bar,
restaurante, estacionamento
com manobrista, apartamento
para cadeirante, massagem by
Jacque Janine (serviço a
parte). Reservas pelo telefone
(12) 3669-2220.Recanto dos
Sonhos (Pousada de
Luxo)Carnaval: Para a
data, a Pousada oferece
pacotes de 4 diárias, casal, a
R$ 1.690,00 (Chalé
Elegance), R$ 1.800,00
(Chalé Stillus),R$ 1.940,00
(Chalé Master), R$ 2.090,00
(Chalé King). Veja também as
opções de pacotes para
acomodações de 3 até 8
pacotes. Todos os pacotes

estão inclusos café da manhã.
O Recanto dos Sonhos possui
A Pousada conta com uma
infraestrutura com sauna,
piscina, minigolfe, sala de
jogos, sala de carteado,
playground, churrasqueira,
num total de 15 mil m².
Confiras essa opções de
acomodações pelo telefone
(11) 4227-6613.Pousada MG
(Pousada de
Luxo)Carnaval :  Nes te
feriado, a Pousada está com
pacotes de 4 diárias, casal,
que vão desde R$ 1.200,00
(Apto Luxo), R$ 1.400,00
(Super Luxo) e R$ 1.800,00
(Apto Máster), incluso café
da manhã e chá da tarde. Os
hóspedes dos apartamentos
Máster podem optar por
tomar o café no quarto. A
Pousada ainda oferece
american-bar, adega, sala de
TV com lareira, sala de café
da manhã com lareira, SPA
com ofurô, academia, sala de
jogos com lareira e mirante
panorâmico. Reservas pelo
telefone (12) 3662-
1174.Pousada do Conde
(Pousada de
Luxo)Carnaval: Os pacotes
de 4 diárias com café da
manhã incluso saem a R$
1.350,00 + 10% (Suíte Duplo/
Casal) e a R$ 1.750,00 + 10%
(Suíte Triplo). Informações e
reservas pelo telefone (12)
3663-3635.Dom Alfredo
José (Pousada de
Luxo)Carnaval: Para a data
os pacotes de 4 diárias (08 a
12/02) saem a partir de R$
1.280,00 (Suíte Standard), R$
1.390,00 (Suíte Jardim),R$
1.490,00 (Suíte Serrana), R$
1.750,00 (Suíte Especial com
ou se lareira), R$ 2.150,00
(Suítes Especial Luxo) e R$
2.150,00 (Suíte Especial Luxo
Lua de Mel),
incluso café da manhã estilo
colonial. A Pousada oferece
ainda sauna, sala de jogos e
elevador. Reservas e
informações pelo telefone
(12) 3663-4001
Os valores acima foram
obtidos com os
estabelecimentos entre os
dias 13 a 18/12/2012.
Não nos responsabilizamos
por quaisquer alterações de
valores ou promoção e
diferenciais.

Carnaval 2013
 tem o conforto de
Campos do Jordão

A claustrofobia é um tipo de pânico

 que envolve apenas pessoas quando têm que permanecer em lugares fechados. Tais como
elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenham ameaças de perigo. A
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade incontroláveis, provocando
diversas reações na parte física, como o aumento dos batimentos cardíacos, excesso de suor e
medo intenso. É bastante comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser
inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe um fator genético,
pois 70% dos portadores desta fobia possuem parentes com o mesmo problema. As pessoas
que sabem que sofrem de claustrofobia devem evitar estar em locais onde possam ser
desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a ideia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já foi
muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.

O para-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o para-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um para-raios em casa.
Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga:
- Não que eu queira contar vantagem. Diz o marceneiro. Mas os meus antepassados construíram
a Arca de Noé.
- Isso não é nada. Respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que plantaram o
Jardim do Éden.
- Tudo bem. Disse o eletricista. Mas quando Deus disse: “Haja luz”, quem vocês acham que
tinha puxado a fiação?

Tipos de assaltantes

Assaltante cearense: Eu, bixim. Isso é um assalto. Arriba os braços e num se bula nem faça
munganga. Passa vexado o dinheiro senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto teu falo pra
fora. Perdão meu padim Ciço, mas é que eu to com uma fome da muléstia...

Assaltante mineiro: Ô sô, prestenção. Isso é um assaltim, uai. Levanta os braços e fiquetim que
esse trem na minha mão tá cheim de bala. Mió passa logo os trocados que eu num to bão hoje.
Vai andando, uai, tá esperando o que, uai.

Assaltante gaucho: O guri, fica atento, bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta,
tchê. Passa a pila pra cá. E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro fala.

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.

Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei de responder para absolutamente
nada, nem mesmo pata enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da escravidão, do
poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da gravata consiste em chegar
em casa e retirá-la dando a nítida impressão de que estamos nos livrando de alguma coisa que
nem mesmo sabemos o que seja.

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lembranças do meu
passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu desperdicei. Enquanto tinha
você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo palavras rudes, grosserias intoleráveis.
Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amargurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego.
Não lhe abraçava, não a beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho
e nem sentir o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me,
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce rostinho
risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um triste sonho.

Pensamentos
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem a merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde queremos estar.
Não exijas dos outros qualidade que ainda não possuem.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte é a autoestima lutam para serem absolutas.
A vida é para nós o que concebemos dela.
Podemos morrer se apenas amamos.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A renúncia é a libertação, não querer é poder.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que nossa força.

Miscelânia
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Figureiro de Taubaté
para o Mundo

Eduardo Leisan é o nome
artístico de Eduardo
Leite Santos, figureiro
herdeiro das tradicionais
artístas Luíza e Candida
(sendo Luíza a mais
antiga figureira de
Taubaté, hoje com 84
anos e ainda
trabalhando).Leisan é
também o artista que fez
o relógio da CTI, do qual
só existem três
exemplares:um pertence

ao Diário de Taubaté
(foto), outro ao ex-
prefeito Roberto Peixoto
e o terceiro ao
comerciante Moacir
Finger.Ele faz oficinas
nas escolas municipais,
no projeto “Modelando
Tradições”, da
Associação Artística
Cultural Oswaldo Goeldi,
e que consistem contar a
história dos figureiros
aos alunos e ensina a fazer

uma peça. O projeto há
três anos faz o maior
sucesso. Contando com
as oficinas do Parque do
Itaim, só em 2012 o
projeto teve a
participação de mais de 5
mil crianças. E Leisan já
ficou famoso: suas peças
vão para Itália, EUA,
França, Suíça, Portugal,
Japão, Canadá,
 Venezuela
e Chile.

A Caixa Econômica Federal
reduziu as taxas de juros para
os clientes que querem
comprar imóveis com valor
acima de R$ 500 mil, fora do
Sistema Financeiro de
Habitação (SFH). As novas
taxas estão valendo para os
financiamentos contratados
desde ontem, dia 15.Para
essas situações, as taxas de
juros efetivas para clientes
que não têm relacionamento
com o banco caem de 9,9%
para 9,4% ao ano. Já os
clientes que têm
relacionamento e conta-
salário na instituição terão
taxas reduzidas de 8,9% para
8,4% ao ano.Se o
interessado for servidor
público, as taxas de juros

podem chegar a 8,3% ao
ano. Pelos cálculos da Caixa,
um mutuário com
financiamento de R$ 600 mil
poderá, em 30 anos,
economizar R$ 43,3 mil.A
Caixa informou também que
para os financiamentos
enquadrados no Sistema
Financeiro de Habitação,
abaixo de R$ 500 mil, já
existe uma redução nas taxas
de juros do crédito
imobiliário até 21%. Nas
operações com recursos da
poupança, o banco
aumentou o prazo de
financiamento de 30 para 35
anos.De acordo com a
Caixa, no dia 21 de
dezembro de 2012 o volume
de contratações do crédito

imobiliário chegou a R$ 101
bilhões. O volume
corresponde a um
crescimento de 33,8% em
relação ao mesmo período
do ano anterior, quando
foram contratados R$ 75,4
bilhõesA Caixa informou
ainda que as taxas para quem
usar recursos da caderneta de
poupança chegam a 8,85%
para quem não tem
relacionamento com o banco
e podem variar de 7,7% a
8,3% para quem tem
relacionamento com a
instituição, como conta-
s a l á r i o .
 No caso do Programa Minha
Casa Minha Vida,
as taxas variam de 4,5% a
7,16%.

Caixa reduz taxa de juros
para compra de imóveis
com valor acima de R$

500 mil

A Prefeitura de Taubaté
realizou , quinta-feira, dia 17,
um trabalho de
cadastramento das famílias
alojadas irregularmente nas
imediações da linha férrea no
bairro Vila das Graças.Será
feito cadastramento das

famílias para que recebam
aluguel social e sejam
removidas da área.
Futuramente elas serão
beneficiadas com casas
populares.A ação é
organizada pelas Secretarias
de Planejamento e de

Educação. Além desse
levantamento vai ser feito
também um congelamento,
isto é,
um bloqueio do núcleo para
que outras
 famílias não se instalem no
local.

Prefeitura realiza ação com
famílias do bairro Vila das

Graças

O Sesc Taubaté oferece, de
17 de janeiro a 28 de
fevereiro, uma oficina de
Criação e Produção de
Vídeo com Lucas
Baumgratz, fotógrafo e
cineasta e que atua na área
de curtas metragens e
documentários.A oficina tem
o foco na produção de obras

audiovisuais de forma prática
e simples para quem quer
fazer suas próprias
produções. A atividade é
gratuita e destinada a jovens
de 13 a 24 anos.A atividade
faz parte do programa
socioeducativo Lado B Lado
A, que tem como objetivo a
convivência, as experiências

culturais e a troca de
conhecimentos. Neste
espaço, a programação
permeia diversas linguagens,
como música, teatro, dança,
cultura digital, educação para
a sustentabilidade, cinema e
l i t e r a t u r a .
 Inscrições na Central de
Atendimento.

Oficina de criação e
produção de vídeo no

SESC

O Ministério da Defesa
publicou ontem, dia 15, no
Diário Oficial da União o
cronograma de convocação
para o alistamento militar
obrigatório em 2013. O
prazo para os nascidos no
ano de 1995 se apresentarem
a uma Junta de Serviço
Militar começou em 2 de
janeiro e vai até 28 de junho,
último dia útil do primeiro

semestre. Quem não se
apresentar até essa data terá
que pagar multa e, se
convocado, prestará serviço
apenas no ano de 2015.
Quem nasceu antes de 1995
e não se apresentou no ano
passado também deverá
comparecer às juntas de
serviço militar e pagar multa
de R$ 1,38 por ano de
a t r a s o .

 O documento exigido para
o alistamento é certidão de
nascimento e uma foto 3x4.
Os homens com mais de 18
anos em falta com o serviço
militar não conseguem
ingressar em universidades,
não podem ter a carteira de
trabalho assinada e são
i m p e d i d o s
 de tirar
documentos.

Prazo para o Alistamento
Militar obrigatório vai até

28 de junho em 2013

Dos 681 registros de
acidente de consumo
cadastrados no Sistema de
Monitoramento de Acidentes
de Consumo do Inmetro em
todo o País, 255 (37,4%)
são provenientes do Estado
de São Paulo, onde o Ipem-
SP (Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São
Paulo) é responsável por
acolher as denúncias.Entre os
registros do Estado paulista,
os recordistas de
reclamações são acidentes
com brinquedos (17%),
eletrodomésticos (12%),
utensílios do lar (11%),
embalagens (9%) e alimentos
(9%).”O cidadão brasileiro
ainda não sabe identificar o
que é um acidente de
consumo. Cabe aos órgãos
de proteção e de defesa do
consumidor, assim como à
imprensa, insistir na
divulgação do assunto,
explicando e estimulando o
registro em cadastros como
o do Inmetro. Até porque, se
um determinado produto
causa algum dano físico ao
consumidor, é dever da
empresa pagar o tratamento.
Hoje são os cofres públicos
que arcam com esses custos”,

afirmou Angela Crespo,
ouvidora do Ipem-SP.”Nos
Estados Unidos, por
exemplo, esse tipo de
acidente já vem sendo
registrado há 30 anos. São
mais de 10 milhões de
notificações anualmente e
prejuízo de US$ 730 bilhões,
conforme a Consumer
Product Safety Comission,
agência governamental norte-
americana”, reiterou.O
acidente de consumo é
causado por produto ou
serviço que, embora utilizado
de acordo com as
recomendações do
fornecedor (manual de
instruções, embalagem,
rótulo, bula, etc.), provoque
danos que prejudicam a
saúde ou segurança do
consumidor, como
queimaduras, cortes, quedas,
dentre outros.Para registrar
um acidente de consumo no
Estado de São Paulo, o
consumidor deve acessar no
site do Ipem-SP o link http://
www. ipemsp .com.b r /
index.php?option=com_content&view=article&id=1202&Itemid=459,
para preencher o
formulário.Em caso de
dúvidas, a Ouvidoria do
Ipem-SP está disponível pelo

telefone 0800-013-0522, de
segunda a sexta, das 8h às
17h, ou pelo endereço
o u v i d o r -
ipem@ipem.sp.gov.br.Os
dados são utilizados para
obter informações sobre os
produtos e serviços que
representam riscos à saúde e
segurança do cidadão, para
que sejam tomadas
providências na proteção ao
consumidor.As informações
de cada Estado são
encaminhadas ao Inmetro e
incorporadas ao Sistema de
Monitoramento de Acidentes
de Consumo. Todos esses
dados podem ser acessados
no site do instituto http://
www. inmet ro .gov.b r /
c o n s u m i d o r /
acidente_consumo.asp, onde
também está disponível o
formulário de registro.Vale
ressaltar que o registro de
acidentes de consumo não
tem caráter de reclamação,
que deve ser feita diretamente
com o Serviço de
Atendimento ao Consumidor
do fornecedor do produto,
ou então
 com a Fundação Procon,
que prestará orientações a
respeito.

Estado de SP concentra 37%
das denúncias de acidente de

consumo

Em dois estados
brasileiros e no Distrito
Federal, as doações aos
bancos de sangue estão
regulares. Mesmo no
período de férias, em que

a necessidade de sangue
aumenta por causa dos
acidentes nas estradas, os
estoques dos
hemocentros de São
Paulo, Rio de Janeiro e

Brasília, estão suprindo as
demandas dos hospitais.
Campanhas de apelo à
população e o apoio da
mídia têm contribuído
para aumentar as doações.

Bancos de sangue do
Rio, São Paulo e DF têm
doações regulares, mas

continuam em alertaLeia e Anuncie
Contato : 3672-2257

www.tremembeonline.com.br

A AME Campos promove

neste sábado 19/01, às 17h,

a primeira edição do

programa Jovens Talentos –

2013 com a presença do

Duo Sons da Terra, formado

pelo pianista Murilo

Emerenciano e a voz de

Carlos Alberto Júnior.O

cantor lírico Carlos Alberto é

natural de Juiz de Fora (MG),

onde começou os estudos no

Centro Cultural Pró Musica

e no Conservatório Estaudal

Haidée França Americano.

Ingressando no curso de

Bacharelado em Música com

Habilitação em Canto e Arte

Lírica, pela USP, em 2008,

sendo orientao pelos

professores Francisco

Campos Neto (Chico

Campos) e Luiz Ricardo

Ballestero.Integrou o Coral

Jovem do Estado, sob

regência de Naomi

Munakata, quando era

bolsista do Centro de Estudos

Musicais Tom Jbim  - ULM

(2008-09), além de

participações das montagens

das óperas óperas “Der

Freischütz”, de Carl Maria

von Weber, “Nabucco” de

Giuseppe Verdi, “Le Domino

Noir” de Daniel Auber, além

de concertos regulares no

Theatro São Pedro e

apresentações pelo

Laboratório de Música de

Câmara da Escola de

Comunicações e Artes da

USP.Murilo Emerenciado é

paulistano, nascido em 20 de

fevereiro de 1984, mas

começou os seus estudos

musicais aos sete anos, com

órgão e piano popular com

Marcelo Caíres. Com dez

anos ingressou na

Universidade Livre de

Música, (EMESP – Tom

Jobim) no curso de piano

erudito com a professora

Rosária Gatti. Em 1999

estudou com o pianista

Antônio Bezzan no

Conservatório Musical Souza

Lima e no ano 2000 com

Georgette Synclair em

Québec no Canadá onde foi

intercambista do Rotary

International.No seu currículo

tem apresenresentações nos

Teatro do MuBE, Auditório

da Livraria Cultura do

Shopping Villa-Lobos, Teatro

do SESC Vila Mariana,

SESC Campinas, Centro

Educacional de Mairiporã,

Teatro Municipal de Osasco,

Teatro Paulo Eiró e Teatro

Artur Azevedo com o

Projeto Ponto &

Contraponto da Prefeitura da

Cidade de São Paulo. Além

de ter sido solista junto com

a Orquestra Sinfônica Jovem

do Estado de São Paulo sob

a regência do maestro João

Maurício Galindo em 1995

aos 11 anos de idade.Dentre

os concursos participados

destacam-se os prêmios de

primeiro lugar no Concurso

ArtLivre em 1996 e no

Concurso Magda Tagliaferro

em 1997. Recebeu também

o segundo lugar no Concurso

do Conservatório Musical

Souza Lima em 1995 e 1997

e ArtLivre em 1994. Obteve

o prêmio de segundo lugar na

categoria pianista

correpetidor no Festival

Internacional de Brasília –

2007.Emerenciano também

participou de Master Classes

com nomes como Sergei

Dukachev (Academia

Nacional das Artes – Rússia),

Petr Jirikowsky

(Conservatório de Praga),

Caio Pagano (Brasil),

Martine Joste (França), Ana

Flávia Frazão (Brasil),

Emanuelle Baldini e Lorenzo

Baldini (Itália), Anna Cláudia

Agazzi e Ricardo Ballestero

(Brasil).Concluiu o

bacharelado em Piano

Erudito pela Faculdade

Santa Marcelina estudando

com a professora Margarida

Fukuda em Dezembro de

2011. Além de bolsista de

festivais de música clássica no

Brasil atuando como pianista

acompanhador, como o

CIVEBRA – Curso

Internacional de Verão de

Brasília, Festival do Vale

Vêneto da Universidade

Federal de Santa Maria – RS

e o Festival de Cordas da

USP “Ex Toto

Corde”.Realizou em

novembro de 2011 um solo

ao piano juntamente com

Carlos Sulpício ao trompete

frente à Orquestra Acadêmica

da UNESP sob a regência do

maestro Lutero Rodrigues.

Em março de 2012 começou

a ser orientado pelo

Professor e Pianista Eduardo

Monteiro.Paralelo ao

trabalho com a música erudita

apresenta-se também com a

música popular ao piano, e há

alguns anos vem

desenvolvendo seu trabalho

como cantor e compositor.

Com o piano faz

apresentações solo em

eventos, acompanha corais e

realiza gravações. Como

cantor estreou seu segundo

show, “MURILO Toca &

Canta”, no qual toca e canta

músicas próprias e de outros

compositores, eruditas e

populares.Jovens Talentos é

uma realização da

Associação Amigos de

Campos do Jordão (AME

Campos) que busca oferecer

ao público local, durante os

demais meses do ano, o

mesmo espírito e exploração

musical presente no mês de

julho, quando acontece o

Festival de Inverno, trazendo

jovens instrumentistas, com

até 27 anos,

 que vem se destacando nos

diversos instrumentos.

Duo Sons da Terra começa

às 17h com entrada franca.

I n f o r m a ç õ e s

pelo telefone (12) 3662-

2611.Ame Campos está na

Rua Dr. Reid, 68 –

Abernéssia

Campos do Jordão:
Jovens Talentos abre

sua agenda 2013 neste
sábado


