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Domingo é dia de
“CinePraça” em

Redenção da Serra

Programação da 7ª Festa 
Gastronômica de Cunha

E nesse domingo (17), 
às 19h30, na Praça 13 de 
Maio, vai acontecer o Ci-
nePraça. Um cinema ao ar 

livre para toda população.
Chame os amigos e a 
família e venha cur-
tir um bom filme!

Informações: conta-
to@redencaodase r r a .
sp.gov.br ou pelo tele-
fone (12) 3676-1282.

Centro de Imagens
de Taubaté inicia

atendimento ao público

Nesta quinta-feira, dia 
14,o Centro de Imagens 
de Taubaté inicia aten-
dimento ao público em 
seu novo laboratório para 
realização de exames de 

imagens radiológicas.
A partir desta data, pacien-
tes que precisem realizar 
ou buscar exames, que têm 
horário agendado para 
Raio X, Ultrassom, Ma-

mografia, devem dirigir-se 
à clínica no novo endereço, 
localizada na Rua Portugal, 
222 – Jardim das Nações.
Mais informa-
ções: (12) 3608-2770

Novas conquistas
adquiridas para atender 

o povo de Tremembé

Os moradores de Tre-
membé que passaram no 
último final de semana 
pelo centro tiveram uma 
boa surpresa: a Prefeitura 
colocou em exposição no 
local os veículos recente-
mente adquiridos através 
de parcerias com Governo 
do Estado de São Paulo e 
com Governo Federal que 
vão trazer uma série de be-
nefícios para a população.
Entre os veículos ad-
vindos do Governo Fe-
deral estavam um ca-
minhão-caçamba e uma 
motoniveladora (Patrol) 
conquistados através de 
parceria realizada junto ao 
Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA, no 

dia 30 de Abril, em Limei-
ra; uma retroescavadeira 
também proveniente da 
respectiva parceria, entre-
gue no mês de setembro 
do ano passado, além de 
uma ambulância, dois mi-
cro-ônibus escolares, dois 
caminhões compactado-
res, um caminhão coletor 
de lixo e um veículo HB20 
para auxiliar os serviços da 
Secretaria de Ação Social.
“Em dezembro de 2013 
recebemos mais uma am-
bulância para auxiliar o 
transporte de pacientes. 
Também colocamos em 
exposição nossos novos 
micro-ônibus adquiridos 
com o objetivo de otimi-
zar e ampliar o transporte 

oferecido aos estudantes 
de Tremembé, priorita-
riamente, o transporte de 
alunos que residem na 
zona rural do município”, 
disse o prefeito Marce-
lo Vaqueli –  que revelou 
estar muito contente 
com as conquistas. “Os 
veículos chegaram em 
muito boa hora, já que 
encontramos uma fro-
ta sucateada e cheia de 
problemas. Aos poucos 
estamos conseguindo re-
novar nossa frota de veí-
culos e garantir qualidade 
nos serviços prestados e 
segurança aos servido-
res prestam serviços uti-
lizando as máquinas e 
os veículos”, finalizou.
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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 Jo-
aquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal 
da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora Santo 
Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ambientes em harmonia
Separamos algumas dicas para deixar sua casa mais agradável:
1 – Mantenha portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire a poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em apenas um 
ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco milhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto antiácaro, não 
molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe aspirador de pó uma ou duas vezes 
por semana.
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque a roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e no verão, 
troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o exponha ao Sol.
7 – Instale esterilizadores de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para dentro desses 
aparelhos, que serve para eliminar os micro-organismos presentes no local.
***
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz mal nenhum, exceto é 
claro, se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada ou escaldante. O 
que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, sair nadando feito louco. A 
atividade física intensa faz o sangue, que deveria ser concentrado na digestão, ser des-
locado para acelerar os músculos, o coração e a respiração. Se o problema não está na 
água e sim na atividade física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições 
também é liberado.
***
A maior árvore de Natal do mundo não está localizada na cidade de Itu, no interior do 
Estado de São Paulo e sim, na cidade de Gubbio, na Itália e foi acesa pelo Papa Bento 
16. A árvore de Gubbio está no Guiness Book como a maior árvore de Natal do mundo. 
Para iluminá-la são utilizados 280 pontos de luzes coloridas e 270 lâmpadas grandes, 
além de 8.500 metros de cabos e 1.350 tomadas.

Humor
Não se sabe como, mas um turco conseguiu pegar dinheiro emprestado de outro turco. 
Acontece que o turco nunca pagava nenhuma de suas dívidas e o outro turco nunca 
deixava de receber o que lhe deviam. O tempo passa, o primeiro turco enrolando e o 
outro turco atrás dele. Até que um dia eles se cruzam no bar de um português e co-
meçaram uma discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída, pegou um 
revólver, encostou na própria cabeça e disse:
- Eu posso ir para o inferno, mas não pago esta dívida!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O outro turco não quis deixar por menos, pegou o revólver do chão, encostou na sua 
cabeça e disse:
- Eu vou receber esta dívida nem que seja no inferno!
Puxou o gatilho, caindo morto no chão.
O português, que observava tudo, pegou o revólver do chão, encostou na sua cabeça 
e disse:
- Pois eu não perco essa briga por nada!
E atirou...
***
Um pároco de uma igreja no interior de Minas tinha a fama de ser bravo e de dar tiro 
se encontrasse ladrões roubando a igreja. Todo mundo temia o padre. Um dia dois la-
drõezinhos resolveram roubar o cofre da igreja, mesmo sabendo da fama do padre. En-
traram devagarzinho andando nas pontas dos pés e se enfiaram pelo altar, onde estava 
o cofre. O padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espingarda 
nas mãos, pronto prá dar tiro, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro ar,
- Não atira não, seu padre, que nós somos anjos, só estamos visitando a igreja!
- Anjo? Deixe disso, sô, pode ir saindo, se você são anjos, então voam!
- Nós ainda num sabemos voar, padre, nós ainda somo fiotes...

Mensagens
Sete belas lógicas
1 – Faça as pazes com o seu passado, assim você não estragará o seu futuro.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo, então, dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros, você não tem idéia de como elas foram 
trilhadas.
6 – Pare de pensar muito, você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
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 renova-
ção para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades, 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 caminho 
e passará, entre os olhos mortais do mundo, a 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.

Pensamentos
O exemplo é sempre o mais eficaz dos preceitos.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro podia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
O amor não precisa ser perfeito, bastaria ser verdadeiro.
Um defeito meu: não ver maldade nas pessoas.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não cansa de amar, a gente cansa de não ser amado.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.
Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.
Não julgue sem conhecer.
O tempo é o relógio da vida.

Espetáculo “Vamos cuidar do que é 
nosso” passa por Caçapava e Pinda

Alunos da rede municipal 
recebem peça teatral so-
bre Meio Ambiente. Ati-
vidade integra o Programa 
Estrada para a Cidada-
nia, da CCR NovaDutra.
Alunos da Rede Municipal 
de Caçapava e Pindamo-
nhangaba (SP) recebem 
na  quinta-feira (14/8), o 
espetáculo “Vamos cuidar 
do que é nosso”. A peça 
integra as atividades ex-
tracurriculares do Progra-
ma Estrada para a Cidada-
nia, promovido pela CCR 
NovaDutra nas 36 cida-
des lindeiras à Via Dutra.
Na quarta (13), em Caçapa-
va, as apresentações acon-
teceram às 10h e 13h30, 
para alunos da EMEF 

Professor Fernando Panta-
leão, localizada na Rua Te-
resina Simoni Lencione, 
1000 - Chácara Encostas 
de São Carlos. Na quinta 
(14), em Pindamonhanga-
ba, os alunos poderão par-
ticipar às 10h e às 15h, no 
Teatro Galpão, localizado 
na Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 2.750 - 
Bairro Parque das Nações.
A peça produzida pela 
CIAVIP Produções Cultu-
rais enfoca valores como 
preservação da nature-
za, consumo consciente 
de água, coleta seletiva, 
união, esforço, dedicação 
e respeito. Segue em rit-
mo lúdico, considerando 
o fator surpresa, a magia 

e o lirismo como elemen-
tos essenciais no ritmo 
e no desenvolvimento 
do enredo. Enfatiza o 
jogo dramático, a mú-
sica, a movimentação, 
os efeitos especiais nas
 transformações e as 
mudanças de ambiente.
“Vamos cuidar 
do que é nosso”
É a história de Lucas e 
Luíza, personagens do 
Programa “Estrada para 
a Cidadania”, que embar-
cam em um mundo má-
gico durante a leitura de 
um livro. Lucas se perde 
de Luíza e é raptado pelo 
Senhor Jaguatirica, um 
ambicioso madeireiro, que 
se disfarça de defensor da 
Floresta Brasileira e tenta 
convencer o menino a aju-
dá-lo a destruir a última 
árvore que existe, dizendo 
que é para o bem do plane-
ta. Lucas decide ajudá-lo, 
achando que está fazendo 
a coisa certa e que, como 
recompensa, conseguirá 
encontrar Luiza. Enquanto 
isso, Luíza recebe a ajuda 
dos personagens do folclo-
re brasileiro o “Curupira”, 
o “Saci” e o “Boitatá”, que, 
juntos, tentam encontrar 
Lucas e impedir que o Se-
nhor Jaguatirica destrua a 
nossa fauna e a nossa flora.

Ilhabela abre 19º Festival do 
Camarão com Jazz e MPB

A rica gastronomia do Li-
toral Norte aliada à boa 
música é a programação 
que Ilhabela anuncia para 
ter sua abertura a partir de 
sexta-feira (15). Além dos 
restaurantes participantes, 
o evento traz o “Boteco do 
Camarão” com diversas 
atrações musicais do 2º 
Bossa Jazz, além de uma 
praça de alimentação espe-
cialmente montada no cen-
tro histórico de Ilhabela.
 O 19º Festival do Cama-
rão terá dentre suas atra-
ções, Fernando Rios e 
Quinteto no sábado (16) 
às 21h, com canções bra-
sileiras temperadas com 
muito jazz. No domingo 
(17) será a vez da cantora 

Margareth Menezes, a par-
tir das 21h, pelo Circuito 
Cultural Paulista. Ele traz 
o show “Para Gil e Caeta-
no”. O evento segue até o 
dia 7 de setembro, e con-
ta com a participação de 
30 restaurantes da cidade, 
que vão oferecer diversos 
pratos à base de camarão, 
com preços diferenciados.
 No “Boteco do Cama-
rão” haverá diversas 
tendas de restaurantes 
da cidade com opções 
gastronômicas à base do 
crustáceo, além da “Co-
zinha Show”, com a de-
monstração de pratos pro-
duzidos por renomados 
chefes. Serão dois fins de 
semana - 15 a 17 e 22 a 24 

de agosto - em que turis-
tas e moradores poderão 
desfrutar de uma gran-
de diversidade de pratos 
ao som de boa música.
 Bossa Jazz - A progra-
mação do 2º Bossa Jazz 
reserva para sexta-feira 
(15/8) a Orquestra Popular 
de Ilhabela como primeira 
atração musical do evento, 
a partir das 20h. Também 
na sexta, às 21h30, o Trio 
Brasil sobe ao palco com 
um repertório especial-
mente preparado para o 
evento. E ainda, às 22h30, 
Júlio Bittencourt Jazz Trio 
e o saxofonista convidado 
Almir Clemente encerram 
a primeira noite da se-
gunda edição do evento.
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Cunha trará A Grande
Festa do Vale

A Prefeitura de Taubaté re-
aliza neste mês de agosto 
a 54ª Festa do Folclore da 
Rua Imaculada. No sába-
do, dia 16, vai acontecer 
um cortejo de divulga-
ção da festa. Grupos de 
maracatu, capoeira, folia 
de reis, jongo e congada 
sairão da Praça Santa Te-
rezinha, à partir das 9h, e 
percorrerão o centro da 
cidade com destino a Pra-
ça Dom Epaminondas. 
A programação oficial 
vai de 20 a 24 de agosto.
Considerada um dos even-
tos tradicionais do ca-
lendário taubateano, este 
ano a festa vai valorizar 

a participação da comu-
nidade do bairro e a mú-
sica folclórica, trazendo 
várias apresentações dos 
grupos de congada, jon-
go, maculelê e maracatu.
Entre os destaques estão 
as atrações da Casa do 
Figureiro, como oficinas 
de modelagem para crian-
ças durante o dia, rodas 
de violeiros todas as noi-
tes e no domingo, dia 24, 
às 10h, um encontro vai 
reunir mestres da cultu-
ra popular de Taubaté em 
um bate-papo. Para pro-
mover o intercambio de 
culturas, o encontro ainda 
terá a presença do grupo 

convidado Congo Vilão, 
da Associação dos Con-
gadeiros de Nossa Senho-
ra do Rosário, da cidade 
mineira Dores do Indaiá
No local será montada 
uma praça de alimentação 
com barracas de entida-
des assistenciais cadas-
tradas no Fussta (Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté). Serão oferecidas 
comidas típicas caipira 
e tropeira, como bolinho 
caipira e doces caseiros.
O palco principal na Rua 
Imaculada vai receber, a 
cada noite, músicos da ci-
dade e também shows de ar-
tistas de renome nacional.

Taubaté divulga
programação da 54º 
Festa do Folclore da 

Rua Imaculada

No próximo dia 29 será 
apresentada a peça teatral 
“Abracadabra! De ami-
zades, canções e fins de 
mundo!”, às 19h30, na 
escola Professora Daph-
ne Cesar Ghidella, Vila 
Paraíso, em Caçapava.
Realizado pela secretaria 
municipal de educação, 
como parte do Programa 
de Formação de Educa-
dores, em parceria com a 

Planeta Educação, o Sex-
tas Culturais tem como 
objetivo proporcionar 
momentos únicos de en-
contros entre professores
 e funcionários da rede 
municipal, promoven-
do e ampliando os ho-
rizontes culturais de 
todos os envolvidos.
Os interessados em par-
ticipar poderão levar um 
acompanhante e deve-

rão confirmar presen-
ça junto ao gestor da 
sua unidade escolar 
até o dia 27 de agosto.
Sobre o espetáculo – 
“Abracadabra! De ami-
zades, canções e fins de 
mundo!” reinventa o uni-
verso infantil de maneira 
poética, criando brinca-
deiras e canções que ex-
pressam a liberdade e a 
simplicidade de ser crian-
ça. O texto é uma adapta-
ção inspirada no poema 
infantil “Depois do Fim 
do Mundo”, do poeta 
gaúcho Mário Quintana.
A trilha sonora original 
com canções de Izildi-
nha Costa é executada 
ao vivo pelos músicos. 
Durante a encenação in-
timista, os atores reve-
lam a espontaneidade na 
interpretação para sen-
sibilizar o público.

Programa “Sexta Culturais” 
volta no segundo semestre

em Caçapava
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FundArt recebe
inscrições para o

Festival de Viola João 
Alegre em Ubatuba

Taubaté inicia projeto
criando rampas de

acesso a pessoas com 
deficiência

André Yassuda
comemora 20 anos no 

espaço cultural do
saguão da Prefeitura

de Pinda

Monteiro Lobato
promove 5ª Edição do 
Festival de Literatura 
Infantil em Setembro

As inscrições para o tra-
dicional Festival de Viola 
João Alegre, que integra a 
9a Caiçarada, estão abertas.
A participação é livre 
para o público de todas 
as idades e as inscrições 
devem ser efetuadas até 
o próximo dia 26 de agosto.
O festival homenageia 
o cantador de Ubatuba 
João Alegre, que adora-
va cantar o estilo de vida 
e o cotidiano da cidade. 
A competição acontece no 
dia 31 de agosto, domingo, 
a partir das 18 horas, na Ilha 
dos Pescadores, centro.
Será permitido o 
uso de viola e vio-
lão nas apresentações.

o projeto de adequação 
das rampas de acesso que 
garantem a mobilidade 
segura de pessoas com 
deficiência. O projeto de 
acessibilidade, elaborado 
pela Secretaria de Mobi-

Os 20 anos de dedica-
ção à arte estão sedo 
comemorados pelo ar-
tista plástico André Yas-
suda em uma mostra no 
espaço cultural do sa-

De 11 a 14 de setembro, 
Monteiro Lobato vai pro-
mover o 5º Festival de 
Literatura Infantil, evento 
que visa incentivar a leitu-
ra e possibilitar o contato 
do público com os livros. 
Foi no município que o es-
critor José Bento Monteiro 
Lobato criou suas princi-
pais obras literárias: Uru-
pês, Jeca Tatu e o Sítio do 
Picapau Amarelo. O Festi-
val inicia-se na quinta-fei-
ra (11), com atividades nas 
escolas municipais e na 
biblioteca pública da cida-
de. Entre as atrações: con-
tação de histórias, oficinas 
literárias e apresentação 
do espetáculo musical in-
fantil “A Bela e a Fera”.
Livros e atrações culturais: 
No sábado e domingo (13 

A inscrição é obrigató-
ria, deve ser efetuada 
em formulário específi-
co (ficha de inscrição), 
pode ser entregue pes-
soalmente na FundArt 
ou através de e-mail e/
ou correio como segue: 
Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba – Fun-
dArt - Praça Nóbrega, 54 
– Centro - CEP. 11680 – 
U b a t u b a / S P
E - m a i l : f u n d a r t @
f u n d a r t . c o m . b r
P r e m i a ç ã o
A comissão julgadora le-
vará em conta os seguin-
tes aspectos: letra, melo-
dia e harmonia, no caso 
de música própria, além 

lidade Urbana, foi inicia-
do pelos prédios públicos 
e, como primeiro padrão, 
foram readequadas e 
implantadas rampas no 
entorno da sede da Pre-
feitura. A adequação se 

guão da Prefeitura de
 Pindamonhanga-
ba. Com organização 
do Departamento de 
Cultura, em parceria 
com o Centro de Estu-

e 14), a Praça Deputado 
Cunha Bueno promove um 
verdadeiro passeio pelo 
mundo da literatura, com 
oficinas culturais, ex-
posição, venda e dis-
tribuição de livros.
A tenda principal será pal-
co para apresentações cul-
turais objetivando incenti-
var e promover a leitura. 
Entre as atrações o grupo 
“Tiquequê”, formado por 
Diana Tatit, Bel Tatit, An-
gelo Mundy e Wem. Com 
mais de 10 anos de car-
reira, o quarteto utiliza a 
mistura de linguagens ex-
pressivas em um espetácu-
lo composto por música, 
teatro, narração de histó-
rias, dança e brincadeiras.
Toquinho: No encerra-
mento do evento, domin-

da interpretação, ritmo, 
afinação e apresentação. 
Cada compositor ou can-
tor pode inscrever quan-
tas músicas desejar, 
sendo escolhida somen-
te uma de sua autoria e
 uma de autoria de ter-
ceiro para apresentação. 
As músicas originais 
concorrem a dois prê-
mios e as demais somen-
te a melhor intérprete.
Melhor Música Inédi-
ta e Original – R$ 1 mil
Melhor Intérpre-
te - 1o lugar: R$ 800
2o lugar: R$ 400
3o lugar: R$ 300
Mais informações: 
w w w. f u n d a r t . c o m . b r

estenderá pela Avenida 
Tiradentes, devido ao flu-
xo de pessoas no Pronto 
Socorro Municipal e no 
Hospital Regional. A ideia 
é implantar rampas de 
acesso em toda a cidade.

dos do Homem, a exposi-
ção tem entrada gratuita
 e pode ser visitada de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas, 
até o dia 5 de setembro.

go às 15h, um agradável 
bate-papo musical com 
o cantor e compositor, 
Toquinho, um dos mais
 importantes nomes da 
música popular brasileira. 
Na sua obra musical desta-
cam-se alguns clássicos do 
universo infantil: “Aquare-
la”, “O barquinho” e “Ca-
derno”, canções que até 
hoje adultos cantam jun-
tamente com seus filhos.
O 5º Festival de Litera-
tura Infantil é realizado 
pela Prefeitura Munici-
pal e pelas Secretarias 
de Cultura, Turismo e 
Educação de Monteiro 
Lobato, com o apoio da
 Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo. 
Todas as ativida-
des são gratuitas.


