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        24º Ano

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé, de acordo com as 
normas do Decreto Mu-
nicipal nº4.431, de 30 de 
outubro de 2013, vem, 
através deste, tornar pú-

blico, para conhecimento 
de todos os interessados, 
que fará realizar no dia 
08 de novembro de 2013 
LEILÃO PÚBLICO para 
autorização de uso de 
espaço público para ins-

talação de barracas de 
alimentos e artesanatos 
durante as Festividades 
do Natal Iluminado, que 
se realizará entre os dias 
24 de novembro de 2013 
à 06 de janeiro de 2014.

Prefeitura informa:  
Leilão público de  

barracas para Natal 
 Iluminado

Durante as quintas-fei-
ras de novembro, o Sesc 
Taubaté realiza, na cidade 
de São Luiz do Paraitin-
ga, exibições de filmes, no 
Centro Turístico e Cultu-
ral Nelson José Oliveira 
Coelho (antigo prédio da 
Telefônica), na Rua Coro-
nel Domingues de Castro, 
33. As exibições são gra-
tuitas e acontecem sempre 
as quintas com início às 
19h. A atividade é pro-
movida pelo Cine-Sesc 
Parcerias, no qual o Sesc 
Taubaté realiza, por meio 
de sua programação de 
cinema, ações em parce-
ria 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 circui-
to comercial. Confira os 
filmes que serão exibidos 
em novembro em São 
Luiz do Paraitinga: Dia 7. 
O Marido da Cabeleireira 
– França, 1990, 82’. Des-
de cedo um garoto se apai-
xona por uma cabeleireira 
e sempre arruma uma for-
ma de cortar o cabelo para 

estar próximo da amada. 
A obsessão do menino em 
cortar o cabelo permanece 
até a sua fase adulta, quan-
do novamente cai de amo-
res por outra cabeleireira. 
Direção: Patrice Leconte. 
Dia 14- Borboletas Negras 
– Alemanha, 2010, 100’. 
Baseado em fatos reais, o 
filme conta a história da 
jovem sul-africana e poeta 
Ingrid Jonker, que encon-
tra seu lar e liberdade na 
escrita. Rejeitada por seu 
pai, que trabalha como mi-
nistro da defesa no regime 
do Appartheid em 1960, 
ela sofre para achar uma 
casa e um amor. Apesar 
dos muitos homens, e da 
famosa relação com o es-
critor Jack Cope, ninguém 
consegue dar para Ingrid 
o que ela procura. É só 
quando Nelson Mandela, 
em seu primeiro discurso 
para o parlamento da Áfri-
ca do Sul, lê seu poema 
intitulado “A criança que 
foi assassinada pelos sol-
dados de Nyanga” é que 
ela realmente encontra o 
supremo reconhecimento.
Direção: Paula Van Der 

Oest. Dia 21. Esses amores 
– FR, 2010, cor, 119’. Ilva 
é uma mulher que se apai-
xona facilmente. Desaten-
ta e despreocupada, ela se 
vê presa às conseqüências 
de seus atos e escolhas. 
Primeiro, na França domi-
nada pelos alemães, ela se 
apaixona por um nazista. 
Para muitos sua relação 
era vista como uma cola-
boração com os alemães. 
Durante a libertação da 
França em 1944, quando 
ela é violentamente obri-
gada a responder sobre 
sua relação com os nazis-
tas, ela é salva por dois 
soldados americanos, e 
se apaixona por ambos, 
um branco e um negro. 
Sua incapacidade de es-
colha cria conflitos triste-
zas e assassinato. O filme 
combina história, música, 
paixão surreal e destino.  
Direção: Claude Lelou-
ch. Dia 28. Românticos 
anônimos – FR, 2010, 
cor, 77’. Jean-René, dono 
de uma fábrica de cho-
colate e Angélique, es-
pecialista em chocola-
te, são dois românticos.  
E também extre-
mamente tímidos.  
O amor pelo chocolate os 
aproxima, mas eles terão 
que vencer a timidez e as 
mais inusitadas situações 
para viver essa grande pai-
xão. Direção: Jean-Pierre 
Améris

São Luiz do Paraitinga 
recebe exibições de  

filmes promovidas pelo 
Sesc

Prefeitura e SESC  
trazem para São Bento 
do Sapucaí Festival de 

Cinema Infantil.  
Confiram a programação!

Prefeitura oferece  
curso gratuito de 
 artesanato para o 
natal. Confiram!
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Ilhabela realiza  
1° Festival de  
Gastronomia  

Internacional em  
novembro

A noite da última da quar-
ta-feira marcou o anún-
cio de mais um evento 
de porte internacional no 
arquipélago de Ilhabela. 
Trata-se do “Ilhabela Sa-
bor” – Festival de Gas-
tronomia Internacional. O 
anúncio foi feito em jantar 
para jornalistas locais e de 
veículos especializados 
em gastronomia no bar 
e restaurante Gaudí, na 
praia do Perequê. O even-
to será realizado nos pró-
ximos dias 15 e 16 de no-
vembro e será coordenado 
pela chef Adelaide Engler.  
O “Ilhabela Sabor” vai 
receber chefes especia-
lizados na culinária de 
diversos países, além de 
reunir hotéis, restauran-
tes, espaços de eventos.
Na ocasião estiveram 
presentes a vice-prefeita 
Nilce Signorini, os secre-
tários municipais Harry 
Finger (Turismo) e Mau-
ricio Calil (Finanças),  
o presidente da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Ilhabela, Leopoldo 
Pedalini, e os vereadores 
Luizinho Paladino, Car-
linhos e Sampaio Júnior.
Segundo o secretário mu-

nicipal de Turismo, Harry 
Finger, o “Ilhabela Sabor” 
– Festival de Gastronomia 
Internacional, tem o ob-
jetivo de movimentar da 
cidade, além de almejar 
eventos parecidos nos pró-
ximos anos no arquipélago. 
“É de extrema importância 
fomentarmos o turismo 
em Ilhabela, principal-
mente na baixa temporada. 
É um evento de qualidade 
e que tem a cara do mu-
nicípio. Espero que ocor-
ra outros festivais como 
este nos próximos anos.  
Esse é objetivo”, explica 
o secretário. O festival: 
Com o apoio da Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Turis-
mo, o festival promovido 
pelo Ilhabela Convention 
e Visitors Bureau será 
aberto às 18h30 do pró-
ximo dia 15 de novembro 
(sexta) no bar e restau-
rante Gaudí, no Perequê.  
O público irá degustar 
cervejas artesanais com 
características diferentes 
e receber a explicação de 
um beer sommelier.   Além 
disso, serão servidos petis-
cos preparados especial-
mente para a degustação, 

harmonizados com as ca-
racterísticas de cada cerve-
ja. Logo após, às 20h30, o 
evento oferecerá duas op-
ções para os turistas: o es-
paço Píer 151, localizado 
próximo ao centro comer-
cial, e o Hotel Itapemar, 
no bairro Saco da Cape-
la. O Píer 151 apresentará 
um jantar gastronômico 
francês, coordenado pelo 
chef Marc Le Dantec, do 
restaurante Rive Gau-
che SP, do mesmo grupo 
Due Cuochi e Barbacoa.  
O Hotel Itapemar apos-
ta na culinária moderna e 
oferecerá um jantar con-
temporâneo, com raízes 
europeias, desenvolvido 
pelo chef Leonardo Pai-
xão. Já no dia 16 (sába-
do), às 20h30, mais dois 
locais estarão a postos 
para receber os turistas. O 
Hotel Itapemar realizará 
uma incrível degustação 
de vinhos com sommelier 
e acompanhada de petis-
cos finos harmonizados. 
Já a Pousada Praia do 
Portinho oferece um jan-
tar peruano, coordenado 
pelo chef Biba Fernandes, 
do restaurante Chiwake, 
grande sucesso em Recife.
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Tremembé Irmãs Carmelitas  
realizam “Obra do Berço” com
intuito de arrecadar roupinhas 

de bebê. 0Saiba como participar!

O Carmelo Santa Face e 
Pio XII informa que en-
tre os dias 25/11 a 25/12 
estará realizando a “Obra 
do Berço”; que consiste 
na arrecadação de roupi-
nhas de bebês, para con-
fecção dos enxovais das 
mamães carentes da ci-
dade. Os interessados em 
contribuir com essa obra 
de generosidade e amor 
ao próximo poderão fazer 
sua doação nos postos de 
coleta que estarão dispo-
níveis na Praça Geraldo 
Costa e no Carmelo Santa 
Face e Pio XII – Rua Pio 
XII, 48 – Nossa Senhora 
da Guia, Tremembé – SP.
Se você deseja conhe-
cer melhor o intuito da 
“Obra do Berço” e dar 
sua colaboração, entre 
em contato com as Irmãs 
Carmelitas pelo telefone 
(12) 3672 – 4180 ou (12) 
3672 – 4755 ou faça mes-
mo uma visita ao Carmelo.
“Deus ama aquele 
que dá com alegria!”
Agradecemos a generosi-
dade, pedindo ao Menino 
Jesus, que derrame copio-
sas graças e abençoe a todos 

com um Santo Natal. Deus 
lhes pague e um ano novo 
repleto de realizações!
OBRA DO BERÇO
O Serviço Social, deno-
minado Obra do Berço, 
nasceu em 1961 no co-
ração da Serva de Deus 
Madre Maria do Carmo 
da Santíssima Trindade, 
fundadora do Carmelo da 
Santa Face e Pio XII de 
Tremembé. Foi a recor-
rência de tantas gestantes 
carentes que constante-
mente batiam à porta do 
Carmelo recém fundado 
em busca de auxílio, que 
inspirou Madre Carminha 
a iniciar, não com pouco 
sacrifício, a doação de en-
xovais para recém nasci-
dos, confeccionados pelas 
próprias Irmãs com reta-
lhos de tecido que sobra-
vam dos jogos de lençóis 
que faziam para vender,  
em favor do pró-
prio sustento.
Em 1965, as Irmãs Carme-
litas decidiram, por unani-
midade de votos, registrar 
o trabalho com o título ofi-
cial “Obra do Berço” que 
já não consistia apenas em 

doar enxovais para bebês, 
mas também alguns man-
timentos, o pouco que es-
tava dentro das condições 
das Irmãs, que viviam do 
próprio trabalho e doações 
de amigos e benfeitores.
Durante todos esses anos, 
a providência divina não 
faltou, e hoje estamos 
muito felizes, pois, se au-
menta sempre mais as pes-
soas carentes que vem até 
nós, em busca de alimen-
tos e vestes para os recém 
nascidos, também é gran-
de o número de corações 
generosos, que batem à 
nossa porta trazendo sua 
oferta para Jesus presen-
te nos mais pequeninos.
Vale lembrar que a “Obra 
do Berço” esteve no ano-
nimato até a abertura do 
Processo de Canonização 
de nossa Madre Carmi-
nha ocorrida em 07 de fe-
vereiro de 2010, quando 
pensamos em intensifi-
car a obra que nasceu em 
seu coração e que sem-
pre permaneceu como 
uma centelha de caridade 
e partilha acesa em nós.
Irmãs Carmelitas

Ilhabela abre temporada
de navios de cruzeiro

Ilhabela abre temporada de 
navios de cruzeiro no dia 
12 de novembro e já tem 
110 escalas confirmadas
O arquipélago de Ilha-
bela receberá no dia 12 
de novembro a primeira 
escala da temporada de 
navios de cruzeiro 2013-
2014, quando chegará à 
cidade o transatlântico 
Empress, com capacidade 
para 1.853 passageiros. 
Até agora, de acordo com 
a Secretaria Municipal 
de Turismo e Fomento, 
já estão confirmadas 110 
paradas, mas este número 
ainda pode aumentar em 
15%.  Só no mês de no-
vembro serão 11 escalas. 
Ao longo da temporada 
estão previstas nove ‘esca-
las triplas’, isto é, quando 
três navios chegam à ilha 
no mesmo dia, e diversas  
‘‘escalas duplas’.
A Prefeitura de Ilhabe-
la trabalha para melhorar 
cada vez mais o receptivo 
e assim estimular o retor-
no dos turistas ao municí-
pio. “Quando o turista de-
sembarca do navio e passa 
o dia na ilha, ele tem um 

aperitivo, de maneira que 
muitos deles voltam para 
aproveitar tudo o que o 
nosso arquipélago tem a 
oferecer. As paradas de na-
vios são importantes para 
a cidade, pois movimen-
tam a economia no período 
que antecede o verão e até 
mesmo após a temporada, 
já que temos conseguido 
estender as escalas até o 
mês de abril”, destaca o 
prefeito Toninho Colucci.
Como todos os anos, o re-
ceptivo oferecerá diversos 
serviços ao turista logo 
ao desembarcar, como a 
contratação dos diversos 
passeios, jipes, vans e até 
mesmo lanchas. Entre os 
mais procurados estão as 
praias dos Castelhanos, 
no extremo leste do arqui-
pélago; Praia do Curral,  
no sul da ilha; e as praias 
da Garapocaia (Pe-
dra do Sino) e do Jaba-
quara, na região norte.
De acordo com o secre-
tário de Turismo, Harry 
Finger, a temporada man-
tém a média dos últimos 
anos. “Tivemos uma pe-
quena queda do número de 

escalas confirmadas até o 
momento, pois três navios 
deixaram de operar na cos-
ta brasileira, porém, ainda 
há possibilidade de cresci-
mento de 15% até o final 
da temporada”, explicou.
Ele salienta que a saída 
dos três navios da costa 
brasileira não implicará na 
diminuição do número de 
turistas. “Embora seja um 
número um pouco menor 
de escalas, receberemos 
navios maiores, com mais 
turistas nesta temporada”, 
ressaltou Harry Finger.
Entre os turistas que mais 
consomem na ilha estão os 
argentinos e estes devem 
vir em grande número ao 
arquipélago. Em relação à 
temporada passada, o nú-
mero de navios com pas-
sageiros argentinos sobe 
de 10 para 26 este ano.
A Prefeitura de Ilhabe-
la segue investindo na 
infraestrutura urbana da 
cidade, com novas cal-
çadas, ciclovias, jardins, 
entre outras melhorias. O 
píer da Vila, local de de-
sembarque dos passagei-
ros, passará por reforma.

Atividades gratuitas serão 
realizadas na ACIT e fala-
rão sobre temas como pla-
nejamento, recrutamento, 
mercado, fluxo de caixa 
e empreendedor individu-
al. O Sebrae-SP preparou 
uma programação com 
atividades gratuitas sobre 
gestão de negócios neste 
mês em Taubaté, voltadas 
para micro e pequenas em-
presas e interessados em 
abrir um negócio. As pa-

lestras e oficinas ocorrem 
na Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté. 
Na semana que vem, ha-
verá a oficina “Invista no 
Planejamento” (dia 4) e a 
palestra “Recrutamento e 
Seleção” (dia 5). A progra-
mação mensal inclui ainda 
palestras sobre mercado 
(dia 12), organização de 
processos (dia 26) e Em-
preendedor Individual (dia 
28), além de oficina sobre 

fluxo de caixa (dia 13). Os 
empresários e interessados 
em abrir um negócio ainda 
contam com atendimen-
to diário gratuito no PAE 
(Posto de Atendimento ao 
Empreendedor) de Tauba-
té (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.

Programação do Sebrae-SP em Taubaté

Dia 4/11 – 15h às 18h. Oficina: Invista no Planejamento
Dia 5/11 – 9h às 11h. Palestra: Recrutamento e Seleção
Dia 12/11 – 16h às 18h. Palestra: Conheça seu Mercado

Dia 13/11 – 15h às 18h. Oficina: Fluxo de Caixa
Dia 26/11 – 16h às 18h. Palestra: Organize seus Processos para Crescer

Dia 28/11 – 14h às 16h. Palestra “Empreendedor Individual”
Local: ACIT (Praça Monsenhor Silva Barros, 57, Centro)

Eventos gratuitos, com vagas limitadas. Inscrições e mais informações pelos  
telefones (12) 3621-5223/ 0800 570 0800. Email: pae.taubate@gmail.com

Taubaté recebe  
palestras do Sebrae-SP 

 sobre gestão de negócios 
para micro e pequenas  

empresas

 O programa Time do 
Emprego, da Secretaria 
de Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), em 
parceria com a Prefeitura 
de São Bento do Sapucaí, 
está orientando muitos 
jovens do município em 
busca do primeiro empre-
go. O objetivo primordial 

do programa é orientar 
e preparar o trabalhador 
na busca de um empre-
go compatível com seus 
interesses, habilidades e 
qualificação profissional. 
A proposta envolve doze 
encontros semanais de 3 
horas cada um, com gru-
pos de 20 a 25 trabalha-

dores desempregados e 
jovens que buscam o pri-
meiro emprego, com idade 
maior ou igual a 16 anos. 
 Esses grupos são deno-
minados “times” por-
que todos se ajudam na 
busca pelo emprego a 
partir da troca de experi-
ências e auxílio mútuo.

Jovens Sambentistas 
participam do  

Programa Time do  
Emprego

A Secretaria de Promo-
ção Social realiza desde 
outubro a Oficina gra-
tuita “Árvore de Na-
tal de garrafas PET”.  
As aulas são ministradas 
na sede do Paço Munici-
pal e tem o intuito de re-

passar conhecimento para 
a população, com base 
em materiais recicláveis, 
 para que posterior-
mente possa ser mais 
uma opção de gera-
ção de renda familiar.  
As oficinas aconte-

cem 2 vezes na sema-
na (terça e quinta-feira).  
O resultado do curso pode 
ser conferido na árvore 
de natal que está sendo 
montada no gramado do 
Paço Municipal (Av. Se-
bastião de Mello Mendes).

Oficina de garrafa PET 
constrói árvore de natal 

na sede da Prefeitura

CCR NovaDutra realiza  
recrutamento de pessoas com 
deficiência para trabalhar nas 

unidades de trabalho da rodovia
A CCR NovaDutra deu 
início a mais uma etapa de 
seu Programa de Respon-
sabilidade Social abrindo 
o recrutamento de pessoas 
com deficiência para atuar 
em suas unidades de traba-
lho localizados na Via Du-
tra. A iniciativa faz parte 
do Programa de Inclusão 
de Pessoas com Deficiên-
cia do Grupo CCR. Elia-
na Ishicawa, responsável 
pela Gestão de Pessoas 
da CCR NovaDutra, sa-

lienta que os candidatos 
participarão do processo 
de recrutamento em base 
de igualdade com os ou-
tros candidatos. “Todos os 
candidatos concorrerão às 
vagas disponíveis na em-
presa em base de igualda-
de, desde que preencham 
os requisitos de qualifi-
cação exigidos”, comen-
tou Eliana. O candidato 
interessado deve enviar 
currículo para o endereço: 
andreia.almeida@grupoc-

cr.com.br, aos cuidados 
de Andréia de Almeida 
Martins da área de Gestão 
de Pessoas. Desde 2008, 
 a Concessionária reali-
za o processo de inclusão 
social, buscando integrar 
pessoas com deficiência 
de forma gradual, com 
cursos de capacitação pro-
fissional e integração. Os 
interessados podem ter 
informações também atra-
vés do Disque CCR No-
vaDutra: 0800 0173536.
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Pindamonhangaba sedia 
o 36º Feste – Festival Na-
cional de Teatro – de 2 a 
17 de novembro. Serão 
22 espetáculos, sendo três 
convidados, sete adultos, 
seis infantis e seis de rua. 
As apresentações dos es-
petáculos de rua serão no 
Bosque da Princesa, as pe-
ças adultas e infantis serão 
no Espaço Cultural Tea-
tro Galpão (antiga Coo-
tepi), que foi inaugurado 
no dia (3/11), às 17 horas. 
A inauguração do Teatro 
Galpão terá a presença de 
autoridades do município 
e a apresentação de dança 
das companhias Núcleo 
de Pesquisa Educadança 
e Escola de Dança Go-
rette Von Gal, mostrando 
um pouco do trabalho de-
senvolvido na cidade. Em 
seguida, às 21 horas, será 
apresentado o primeiro 
espetáculo no novo espa-
ço, “Para Meninos e Gai-
votas”, com a Cia Sylvia 
que te ama Tanto, de São 
Paulo, e que traz de volta 

à cidade o pindamonhan-
gabense Marcelo Denny.  
Outros artistas de Pin-
da também estão par-
ticipando do Festival.  
Três grupos da cidade 
participarão da categoria 
teatro de rua, sendo Cia 
Novos Atores, com La 
Maldicion; Cia Cênica 
Mônica Alvarenga, com 
Giselle; e Cia TEP – Tea-
tro Experimental de Pinda-
monhangaba – com a Far-
sa do Advogado Pathelin. 
Esses três espetáculos es-
trearam neste ano e parti-
ciparam do Mapa Cultural 
Paulista, fase municipal, 
por isso estão integrando 
a programação do Feste. 
 Existem ainda artistas 
da cidade participan-
do da organização do 
evento e na divulgação.  
Um grupo de oito artistas 
está percorrendo as ruas do 
centro da cidade convidan-
do a população para pres-
tigiar os 15 dias de Feste.  
A abertura do Festival 
será neste sábado (2), às 

15 horas, no Bosque da 
Princesa, com o espetá-
culo convidado “Desvai-
rado Desassossego”, com 
a Cia Roupa de Invento,  
do Circuito Cultural 
Paulista, parceria com 
o Governo do Estado.  
Os espetáculos do 36º Fes-
te são gratuitos mas, devi-
do ao número reduzido de 
assentos no novo teatro, 
será necessário retirar os 
ingressos na bilheteria 
com antecedência, na tro-
ca de um produto de lim-
peza ou de higiene pessoal.  
Esses produtos serão en-
tregues ao Fundo Social 
de Solidariedade, que os 
repassará para as entidades 
assistenciais do município.  
A retirada dos ingres-
sos para os espetáculos 
adultos começa às 17 
horas e para os espetácu-
los infantis, às 13 horas.  
Os espetáculos de rua se-
rão no Bosque da Prince-
sa, com entrada gratui-
ta, não sendo necessária 
a retirada de ingressos.

Feste 2013:  
inauguração terá  
apresentações  

de dança

Pindamonhangaba está en-
trando no clima natalino. A 
cidade prepara os enfeites 
que devem abrilhantar o 
município durante a espe-
ra pelo Papai Noel. Sob a 
responsabilidade da Acip 
– Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba, a decoração 
do Natal 2013 enfeitará 
a região central, Morei-
ra César e o Araretama.
Realizado na cidade desde 
2012, o projeto Natal Sus-
tentável tem o objetivo de 
conscientizar os munícipes 
sobre a reciclagem, além 
de torná-los multiplicado-
res da ideia de reutilizar 
os materiais recicláveis. 
 O projeto também visa  
uma mobilização da 
comunidade, que par-
ticipa, indiretamente, 
com a doação do ma-

terial utilizado.  “Que-
remos inspirar a todos.  
Além de muito bonita, a 
decoração em pet é uma 
possibilidade de fonte 
de renda”, comentou a 
gerente da Acip, Hele-
na Akiko Ikeue Barros.
Com uma equipe de 10 
voluntários, foram con-
feccionados: 47 arabescos 
para poste; três árvores de 
natal; cinco jogos de caixa 
de presente; jogos conten-
do de duas a três peças; 92 
laços iluminados; 60 me-
tros de tiras de flor; 150 
metros de festão de flores; 
20 luminárias, oito cajadi-
nhos e 10 jogos de cajadão.  
Todos os materiais são 
confeccionados em um 
local cedido pela Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, que apoia o projeto.  
Para Carmem Deia de 

Souza, uma das monito-
ras da oficina, o trabalho 
com as pets é gratificante.  
“Ver isso tudo se trans-
formando em decoração 
é interessante”, afirma.  
 Essa sensação é dividi-
da com Sebastião Rodri-
gues Vilela “Alemão”, 
responsável pela parte 
elétrica dos enfeites. “É 
muito bom saber que es-
tamos contribuindo pra 
deixar a cidade mais bo-
nita no Natal”, conclui.
Até o momento, foram 
utilizadas 15 mil garra-
fas pet para a confecção 
dos enfeites. Quem de-
sejar doar garrafas deve-
rá entregá-las na oficina 
localizada na avenida 
Albuquerque Lins, 138.
Os enfeites devem ser ins-
talados na cidade no fi-
nal do mês de novembro.

Pinda prepara os  
enfeites para o Natal

Agenta cultura de Novembro de  
São Bento do Sapucaí


