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A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

O Governo Municipal, por 
meio da secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso, realiza 
entre os dias 30 de setem-
bro e 6 de outubro a 2ª Se-
mana de Valorização do 
Idoso. Durante a semana, 
estão programadas diver-
sas atividades – palestras, 
prática de esportes, pas-
seata, exposição de artes, 
espetáculo de dança, elei-
ção da Miss e Mister Me-
lhor Idade, entre outros. 
Os interessados podem se 
inscrever a partir do dia 23 
de setembro, na secreta-
ria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so, Avenida Rio de Janeiro, 
860, Indaiá ou pelo telefo-
ne 3897-7023 ou no 0800-
7747055, entre 8h e 17h. 
Programação. Dia 30/9 
- segunda. Oficina: “Com 
maior Cuidado: Prevenção 
de riscos domésticos para 
os idosos (Fundação Ma-
pfre). 8h30 – Destinado a 
profissionais do município 
(50 vagas). 14h – Destina-
do à população idosa (50 
vagas).Local: Secretaria 
de Educação - Auditório 
Monteiro Lobato – Ave-
nida Rio de Janeiro, 860 
– Indaiá Dia 1º/10 (Dia 
Internacional do Idoso) - 
terça. 8h – Passeata: Res-
peite nossos direitos: 10 
anos do Estatuto do Ido-
so. Participação da fan-
farra da Emef Prof. Alaor 
Xavier Junqueira. Saída: 
Avenida da Praia, em fren-
te a Unimed. Chegada: 
Coreto da Praça Cândido 
Motta. 14h – Abertura da 
Exposição “Criatividade 
não tem Idade” (Associa-
ção dos Aposentados e 
Pensionistas de Caragua-
tatuba/Ennio Ângelo Ber-
toncini). Local – Museu 
de Arte e Cultura Caiçara 
– Praça Cândido Motta. 
18h – Abertura Solene – 
Espetáculo “Do Chão à 

Memória”, com o grupo 
Espaço Expressão Cia. de 
Dança – Lançamento da 
Campanha “VovôVoluntá-
rio” – Roda de Conversa:  
“O Outono da Vida” – com 
a irmã Maria de Lourdes 
(religiosa, educadora, en-
fermeira especializada). 
Local: Teatro Mario Co-
vas. Dia 2 - quarta. 9h – 
Apresentação do Coral 
Estrela do Mar, Grupo de 
Tai Chi Chuan e Dança 
Sênior (projetos do Cen-
tro de Convivência da 
Terceira Idade Estrela do 
Mar (CCTI) e do centro 
de Referência da Melhor 
Idade (Cremi). Local – 
Coreto da Praça Cândido 
Motta. 14h30 – Oficina de 
Educação Somática para 
Idosos - Inscrições ante-
cipadas – 25 vagas. Local 
– Teatro Mario Covas. Dia 
3 - quinta. 9h – Exposição 
de trabalhos Artesanais 
(Pró+Mais Vida, CCTI, 
Cremi, Lar São Francisco 
de Assis). 10h – Oficina de 
Dobradura (Inscrições no 
local). Local – Coreto da 
Praça Cândido Motta. Dia 
4 – sexta. 18h – Concurso 
Miss e Mister Melhor Ida-
de de Caraguatatuba 2013 
– Show com a Banda Trio 
Los Angeles. Local – Cen-
tro de Referência da Me-
lhor Idade (Cremi) – Jar-
dim Jaqueira (Inscrições 
e convites antecipados). 
Dia 5 - sábado. 8h – Ma-
nhã Saudável – Atividades 
– Pilates, Stand Up, Vôlei, 
Frescobol e Canoagem. 
Local: Praia Acessível  - 
Avenida da Praia. Dia 6 
– domingo. 11h – Visita à 
Praça Sensorial “Mitsuo 
Kashiura” – Cidade Jar-
dim. 12h – Apresentação 
do grupo Pagode Muvuca. 
13h – Almoço de Confra-
ternização (Convites ante-
cipados) – Local – Centro 
de Convivência Estrela 
do Mar – Cidade Jardim

 Caraguátatuba 
Semana de  
Valorização  

do Idoso  
começa  
dia 30

São Bento do Sapucai. E.M.E.F. Cel  
Ribeiro da Luz realiza Feira Cultural 

2013

Semana Do Idoso em São Luiz 
Do Paraitinga
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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.

A Prefeitura de Taubaté 
está recebendo inscrições 
para processo seletivo de 
estágio em diversas áreas 
de cursos de nível superior.
As inscrições podem ser 
feitas pela internet até às 
16 horas desta quarta-fei-
ra, dia 25, através do site 
do www.ciee.org.br ou no 
CIEE, que fica na rua Dr. 
Pedro Costa, 270 Centro.
Para participar o candida-
to tem que estar cadastra-
do no CIEE, estar em dia 

com as obrigações milita-
res, estar regulamentado 
no ano letivo de 2013 e ter 
idade mínima de 16 anos.
As vagas oferecidas são 
nas áreas de administra-
ção, agronomia, arquitetu-
ra, biologia, ciências con-
tábeis, direito, educação 
física, engenharia ambien-
tal, engenharia civil, far-
mácia, fisioterapia, jorna-
lismo, engenharia elétrica, 
geografia, história, infor-
mática, letras, marketing, 

matemática, pedagogia, 
publicidade e propaganda,  
relações públicas, ser-
viço social e tecnologia 
em gestão de RH. Para 
os cursos de engenha-
ria elétrica, educação fí-
sica, engenharia civil, 
 arquitetura e engenha-
ria ambiental é exigi-
do que o aluno já este-
ja cursando o 3º ano. 
 Mais informações no 
site do CIEE ou pelo 
telefone 3634-8080.

Prefeitura de  
Taubaté está com  
inscrições abertas  

para estágio
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A Prefeitura de São Bento 
do Sapucaí realiza, de 23 
a 27 de agosto, a SIPAT 
-  “I Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes”. 
Sob a iniciativa da CIPA 
– Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, 
com o tema “Prevenção é: 
pensar, escolher para fa-
zer do jeito mais seguro!”, 
diversas palestras acon-
tecem durante a semana 
com o intuito de informar 
e capacitar funcionários 
do Paço Municipal. Pales-
tras como Meio Ambien-
te, Segurança e Saúde no 

Trabalho, Dependência 
Química, Motivação no 
Trabalho, Primeiros So-
corros e muito mais, são 
exemplos da programação.  
Além das palestras 
outras atividades es-
tão previstas, como:  
Mutirão da Saúde (medi-
ção de glicemia e aferi-
ção de pressão arterial dos 
servidores públicos que 
comparecerem ao Paço 
Municipal na sexta-feira),  
Dicas de Uma Boa 
Alimentação, Inaugu-
ração de placa e en-
cerramento da SIPAT.

Prefeitura de  
São Bento do

Sapucai  
realiza Semana  

Interna de  
Prevenção de   

Acidentes

De 23 a 30 de setembro, 
sob o tema ‘Museus, Me-
mórias e Cultura Afro-bra-
sileira’, o ProjetoTamar 
apresenta exposição, dan-
ça e capoeira! A partir do 
dia 23 de setembro até o fi-
nal do mês, o Tamar Uba-
tuba apresenta a incrível 
Exposição ‘Vestimentas 
Afro-brasileiras’, trazendo 
o encanto das forças da na-
tureza através dos orixás.
Na sexta feira, dia 27 de 
setembro, as 19h15 será 
apresentado o documen-
tário ‘Atlântico Negro – A 
Rota dos Orixás’. Um dos 
4 títulos da série ‘Atlântico 
Negro’, dirigido por Rena-
to Barbieri e o historiador 
Victor Leonardi, relata de 
forma comovente as rela-

ções entre Brasil e África.
Neste dia, a partir das 
20h30, a professora Aria-
ne Guerra apresenta, no 
Casco Acústico, diversas 
danças afro-brasileiras. 
Depois, o Grupo Peregri-
nos de Capoeira de Angola 
convida à todos para uma 
Roda de Capoeira e uma 
animada Roda de Samba.
A ‘Primavera dos Museus’ 
é uma iniciativa do Insti-
tuto Brasileiro de Museus 
(IBRAM) e ocorre desde 
2007. Visa estimular uma 
ação conjunta com as ins-
tituições museológicas de 
todo o país, conquistando 
visitantes, maior envolvi-
mento da comunidade, for-
talecimento da imagem dos 
museus brasileiros e o au-

mento de sua visibilidade.
Criado há 33 anos, o Pro-
jeto Tamar é uma coopera-
ção entre o Centro Tamar/
ICMBio e a Fundação Pró-
Tamar. Tem o patrocínio 
oficial da Petrobras, atra-
vés do programa Petro-
bras Ambiental, e o apoio 
do Título de Capitaliza-
ção Bradesco Pé Quente. 
Atua em nove estados 
brasileiros onde recebe 
diversos apoios locais.
Em Ubatuba, recebe o 
apoio da Arcor do Bra-
sil e da Prefeitura Mu-
nicipal de Ubatuba.  
Todos os recursos cap-
tados são revertidos in-
tegralmente para as ati-
vidades de conservação 
das tartarugas marinhas.

7ª PRIMAVERA DOS 
MUSEUS NO TAMAR 

UBATUBA
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Vacinação antirábica 
tem mais uma etapa no 

sábado em Taubaté

No próximo sábado, a Pre-
feitura de Taubaté realiza 
mais uma etapa da vacina-
ção contra a raiva animal na 
zona urbana da cidade, re-
alizada por meio da Secre-
taria de Saúde, Vigilância 
Epidemiológica e Centro 
de Controle de Zoonoses.  
A vacinação aconte-
ce das 8h às 17h e é im-
portante levar a carteira 
do animal para melhor 
acompanhamento. As 
equipes irão atender 
nos seguintes locais:  
PAMO Bonfim; PAMO 
Estiva; PAMO Vila São 

Carlos; PAMO Indepen-
dência; PAMO Parque 
Planalto; PAMO Jardim 
Mourisco; PAMO Bosque 
da Saúde; PAMO Cháca-
ras Reunidas; PAMO Re-
sidencial Santo Antônio; 
PAMO Fonte Imaculada; 
PAMO Cidade Jardim; 
PAMO Gurilândia; Cre-
che Iracema de Almeida, 
Jardim Jaraguá; Escola 
Celina Monteiro, Chácara 
Silvestre; Casa do Figu-
reiro, Fonte Imaculada; 
Escola Anita Ribas, Par-
que Três Marias II; Esco-
la Moura Abud, Jardim 

América; Escola Ernani 
Gianico, Parque Urupês; 
Praça do Alto do Cristo;  
5º Batalhão da Polícia 
Militar, Independência; 
Palco de Eventos do Dis-
trito do Quiririm; Base 
do Corpo de Bombei-
ros, Jardim Ana Emília.  
A perspectiva da coor-
denação do Centro de 
Controle de Zoonoses é 
vacinar 52 mil animais.  
Mais informações podem 
ser obtidas de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h, pelos telefones (12) 
3629-2799 e 3625-5047.

Programação do Festival 
Nacional traz teatro todos 

os dias para Taubaté

Até o próximo dia 29 a 
programação do Festival 
Nacional de Teatro oferece 
atrações todos os dias em 
Taubaté. As peças do tea-
tro de rua são encenados 
na Praça Epaminondas e 
no Sedes (Sistema Educa-
cional de Desenvolvimen-
to Social), todos gratuitos. 
Os espetáculos adulto e 
infantil serão apresentados 
no Teatro Metrópole. Para 
as peças no Teatro Metró-
pole a entrada é 1 quilo de 
alimento não perecível ou 
produto de higiene pesso-
al. Os ingressos devem ser 
trocados na bilheteria do 
teatro uma hora antes do 
espetáculo. A arrecadação 
será destinada ao FUSSTA 

(Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté). Du-
rante todo o festival, que 
teve início na sexta-feira 
dia 20, serão apresentadas 
27 peças em uma mostra 
competitiva. O objetivo é 
estimular as companhias 
da cidade, região e outros 
Estados a revelar novos 
talentos, promover o in-
tercâmbio cultural entre os 
artistas e as pessoas além 
do acesso ao universo do 
teatro. A competição - Se-
rão nove espetáculos para 
cada categoria que terá 
como premiação para o 1º 
colocado R$ 7 mil; 2º co-
locado R$ 5 mil; 3º colo-
cado R$ 4 mil. E mais R$ 
2 mil como prêmio único 

de excelência profissional 
para o grupo escolhido 
pelo júri. Todos os gru-
pos selecionados também 
receberão uma ajuda de 
custo no valor de R$ 1 
mil. O festival faz parte 
da programação do EN-
CUT (Encontro Cultural 
de Taubaté). O encerra-
mento do festival acontece 
no dia 29 com a entrega 
das premiações e apre-
sentação da peça “Quei-
jo & Goiabada”, da Cia. 
Balakko Bacco. O espe-
táculo representa Taubaté 
na fase regional do Mapa 
Cultural Paulista. Mais in-
formações pelo site www.
taubate.sp.gov.br ou pelo 
telefone (12) 3624-8695.

ParaladosanjoS e Ballet de 
Londrina são as atrações 
do 16º Dança e Movimen-
to no fim de semana em 
Ilhabela. A programação 
do 16º Dança e Movimen-
to prossegue no próximo 
fim de semana com gran-
des atrações, no Espaço 
Pés no Chão, na Barra Ve-
lha.  Na sexta-feira (27/9), 
às 19h,  a Mostra de Cul-
turas Urbanas reunirá gru-
pos e representantes de 
culturas urbanas nas áre-
as da dança, grafite e rap 
do Litoral Paulista e do 
Vale do Paraíba. No sába-
do (28/9), às 20h, a com-
panhia ParaladosanjoS 
apresenta “O imprevisível 
Circo da Lua”. Com con-
cepção de Marcos Becker 
e Marília Ennes, “O im-
previsível Circo da Lua” 
é o mais novo espetáculo 
da cia.ParaladosanjoS. É 
um freak show que conta 
com a participação de per-
sonagens bizarros, curio-
sos e magnetizantes. Com 
dramaturgia visual e trilha 
sonora original, a história 
promete desvendar os mis-
térios e segredos guarda-
dos sob uma lona estelar. 
Criada em 2000, a cia. Pa-
raladosanjoS desenvolve 
pesquisas essencialmente 
práticas, unindo diferentes 
linguagens artísticas como 
teatro físico e visual, circo, 
dança, música, performan-
ce e design. Participou de 
eventos de grande relevân-
cia cultural como o Adu-
ma International Festival 
(Tel-Aviv), Festival de Ar-
tes de Israel, Fringe Curi-
tiba, Festival Nacional de 
Teatro de Piauí, Festival 
Nacional de Teatro de Flo-
rianópolis, entre outros. 
Stravinsky - No domingo 
(29/9), também às 20h, o 
Ballet de Londrina, com 
direção de Leonardo Ra-
mos, apresenta duas peças: 
“A sagração da primave-
ra” e “Petrouchka”.  Com 
música de Igor Stravinsky 
e coreografia de Vaslav 
Nijinsky, o balé “A Sa-
gração da Primavera” es-
treou em Paris há exatos 
100 anos. É uma das mais 
agressivas e pungentes co-
reografias já apresentadas 
pela companhia. Desde 
a primeira cena, o que se 
vê é um embate cego en-
tre forças rivais, um movi-
mento frenético e devasta-
dor que elege algozes para 
subjugar vítimas inofen-
sivas, um confronto sem 
perdão que sufoca os raros 
lapsos de lirismo. A ver-
são do Ballet de Londrina 
para “Petrouchka” come-
ça quando três bonecos, 
ainda preparando-se para 
entrar em cena, são anima-
dos por um mágico mis-
terioso, um “Charlatão”. 

Acontece que a relação en-
tre os fantoches foge dos 
limites do palco: o desen-
gonçado palhaço Petrou-
chka amava a bela Bailari-
na, que preferia o Mouro, 
que não amava ninguém.  
O enredo dessa quadri-
lha foi elaborado por Igor 
Stravinsky e Alexander 
Benois em 1911. O Bal-
let de Londrina chega aos 
20 anos deixando marcas 
indeléveis no cenário da 
dança brasileira, pelo rom-
pimento de valores estéti-
cos e pela construção de 
uma linguagem própria, 
celebrada pelo público e 
reconhecida pela crítica. 
As duas últimas, releituras 
de Leonardo Ramos para 
obra do compositor russo 
Igor Stravinsky, compõem 
o programa comemorativo 
de 20 anos do Ballet de 
Londrina, e serão apresen-
tadas ao longo de 2013 em 
cidades de todo o Brasil. 
O Dança e Movimento foi 
contemplado pelo ProAc 
- Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, e con-
ta com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal de Ilhabela. 
 O Espaço Cultural Pés 
no Chão fica na Rua Ma-
capá 72, na Barra Velha, 
em Ilhabela-SP. Mais in-
formações pelo fone: (12) 
3896-6727 ou através do 
site www.pesnochao.org.
br. Entrada Franca. Parala-
dosanjoS e Ballet de Lon-
drina são as atrações do 
16º Dança e Movimento 
no fim de semana em Ilha-
bela A programação do 
16º Dança e Movimento 
prossegue no próximo fim 
de semana com grandes 
atrações, no Espaço Pés 
no Chão, na Barra Velha.  
Na sexta-feira (27/9), às 
19h,  a Mostra de Culturas 
Urbanas reunirá grupos e 
representantes de culturas 
urbanas nas áreas da dan-
ça, grafite e rap do Litoral 
Paulista e do Vale do Pa-
raíba. No sábado (28/9), 
às 20h, a companhia Pa-
raladosanjoS apresenta 
“O imprevisível Circo da 
Lua”. Com concepção de 
Marcos Becker e Marília 
Ennes, “O imprevisível 
Circo da Lua” é o mais 
novo espetáculo da cia.
ParaladosanjoS. É um fre-
ak show que conta com a 
participação de persona-
gens bizarros, curiosos e 
magnetizantes. Com dra-
maturgia visual e trilha 
sonora original, a história 
promete desvendar os mis-
térios e segredos guarda-
dos sob uma lona estelar 
Criada em 2000, a cia. Pa-
raladosanjoS desenvolve 
pesquisas essencialmente 
práticas, unindo diferentes 
linguagens artísticas como 
teatro físico e visual, cir-

co, dança, música, perfor-
mance e design. Partici-
pou de eventos de grande 
relevância cultural como o 
Aduma International Fes-
tival (Tel-Aviv), Festival 
de Artes de Israel, Fringe 
Curitiba, Festival Nacional 
de Teatro de Piauí, Festi-
val Nacional de Teatro de 
Florianópolis, entre outros. 
Stravinsky - No domingo 
(29/9), também às 20h, o 
Ballet de Londrina, com 
direção de Leonardo Ra-
mos, apresenta duas peças: 
“A sagração da primave-
ra” e “Petrouchka”.  Com 
música de Igor Stravinsky 
e coreografia de Vaslav Ni-
jinsky, o balé “A Sagração 
da Primavera” estreou em 
Paris há exatos 100 anos. 
É uma das mais agressivas 
e pungentes coreografias 
já apresentadas pela com-
panhia. Desde a primei-
ra cena, o que se vê é um 
embate cego entre forças 
rivais, um movimento fre-
nético e devastador que 
elege algozes para subju-
gar vítimas inofensivas, 
um confronto sem perdão 
que sufoca os raros lap-
sos de lirismo. A versão 
do Ballet de Londrina 
para “Petrouchka” começa 
quando três bonecos, ainda 
preparando-se para entrar 
em cena, são animados 
por um mágico misterioso, 
um “Charlatão”. Acontece 
que a relação entre os fan-
toches foge dos limites do 
palco: o desengonçado pa-
lhaço Petrouchka amava a 
bela Bailarina, que preferia 
o Mouro, que não amava 
ninguém. O enredo des-
sa quadrilha foi elaborado 
por Igor Stravinsky e Ale-
xander Benois em 1911. O 
Ballet de Londrina chega 
aos 20 anos deixando mar-
cas indeléveis no cenário 
da dança brasileira, pelo 
rompimento de valores es-
téticos e pela construção 
de uma linguagem própria, 
celebrada pelo público e 
reconhecida pela crítica. 
As duas últimas, releituras 
de Leonardo Ramos para 
obra do compositor russo 
Igor Stravinsky, compõem 
o programa comemorati-
vo de 20 anos do Ballet de 
Londrina, e serão apresen-
tadas ao longo de 2013 em 
cidades de todo o Brasil. 
O Dança e Movimento foi 
contemplado pelo ProAc 
- Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, e 
conta com o apoio da Pre-
feitura Municipal de Ilha-
bela. O Espaço Cultural 
Pés no Chão fica na Rua 
Macapá 72, na Barra Ve-
lha, em Ilhabela-SP. Mais 
informações pelo fone: 
(12) 3896-6727 ou através 
do site www.pesnochao.
org.br. Entrada Franca.

16º Dança e  
Movimento no fim de 
semana em Ilhabela


