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

A GAzetA dos Municípios
ANO XXIII  06 DE NOVEMBRO DE 2013  Nº 1094 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta
dos

Municípios
        23º Ano

A Gazeta
de

Tremembé
        24º Ano

Começou a maratona! 
Desde sábado (2), Pinda-
monhangaba respira teatro 
com o início do 36º Feste. 
As apresentações seguem 
até o dia 17 de novembro, 
com espetáculos adultos 
e infantis no Espaço Cul-
tural Teatro Galpão e de 
rua no Bosque da Prin-
cesa. Os ingressos para 
os espetáculos no teatro 
devem ser retirados com 
antecedência na bilhete-
ria. Para as peças infan-
tis, a partir das 13 horas, 

e para as adultas, a partir 
das 17 horas. Quem puder 
colaborar, pode trocar seu 
ingresso por um produto 
de limpeza ou de higiene 
pessoal. No final de sema-
na, o público compareceu 
e totalizou 200 produtos 
doados. As doações se-
rão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
que repassará para as ins-
tituições assistenciais da 
cidade. Ou seja, além de 
se divertir e se emocio-
nar, o público do Feste 

ainda terá a oportunidade 
de ajudar a quem precisa.  
O 36º Feste é realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Turismo, 
e organização do Depar-
tamento de Cultura. A 
programação completa 
do 36º Feste está no site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/feste2013. Cur-
ta, também a página do 
Feste no Facebook: www.
facebook.com/feste2013

36º Feste começa em 
Pindamonhangaba

São Bento do Sapucaí 
realiza:  

CAMPANHA NACIONAL 
GRATUITA EM DIABETES

A Prefeitura de São Ben-
to do Sapucaí, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção, realiza, até a próxi-
ma semana, uma pesquisa 
sobre a implantação de 
novos cursos superiores. 
 A pesquisa tem o objeti-
vo de saber a opinião da 
comunidade sobre qual 
a área ou curso deve ser 
implantado/oferecido a 
partir de 2014. Disponí-
vel na Sede da Secretaria 
de Educação, nas Escolas 
Municipais e Estaduais e 

na Secretaria de Turismo 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (prédio do Banco 
do Povo), o questionário 
foi elaborado para desen-
volver estudos visando 
à identificação das con-
dições, da preferência e 
demanda para esses cur-
sos e a elaboração do 
projeto de implantação.  
Os pesquisados deverão 
responder sobre faixa etá-
ria, escolaridade e seg-
mento social, além das 
seguintes perguntas: “Na 

sua opinião, em que área 
a Prefeitura Municipal, 
em parceria com institui-
ções de ensino Superior, 
deve implantar um cur-
so superior em 2014?” 
e “Na sua opinião, que 
curso superior a Prefei-
tura Municipal, em par-
ceria com instituições de 
ensino Superior deve im-
plantar no ano de 2014?”.  
Contamos com a cola-
boração de todos para 
o crescimento educa-
cional no município.

Secretaria de Educação 
realiza pesquisa sobre 
implantação de novos 

cursos superiores

Para sanar os problemas da  
população com a lotação e  

horários dos ônibus, a Prefeitura 
de Taubaté começou di 05/11 a  

ampliação da oferta de ônibus de 
cinco linhas.

Em dias úteis, as li-
nhas que começam 
com mais horários são:
·18 CECAP/Distrito In-
dustrial: inclusão de mais 
dois atendimentos pela ma-
nhã, sentido bairro-centro, 
 e mais três a tarde, 
sentido centro-bairro;
·19 São Gonçalo/Ro-
doviária Velha: inclu-
são de mais três aten-
dimentos pela manhã,  
sentido bairro-centro, 
e mais quatro a tarde, 
sentido centro-bairro;
·05 Cidade de Deus/Vila 
São Geraldo/Rodoviária 

Velha: inclusão de mais 
um atendimento pela tar-
de, sentido centro-bairro.
No último dia 26 houve 
o aumento de horários de 
ônibus nos finais de semana 
e feriados em cinco linhas,  
diminuindo os inter-
valos que eram de 
50 para 30 minutos.
A ampliação da ofer-
ta foi para as linhas:
·03 Rodoviária Velha/São 
Gonçalo/Cidade Jardim
·01 Pq. Três Marias/Estoril 
(via Rodoviária Velha/Re-
sidencial Independência)
·05 Cidade de Deus/

Barreiro/Jd. Paulis-
ta/Rodoviária Velha
·08 Pq. Aeroporto/Jd. 
América (via Rodoviária 
Velha/Estiva/Shopping)
·13 Santa Tereza/
Q u i r i r i m / G u r i l â n d i a
Estas alterações são o 
início de um projeto de 
melhorias para o trans-
porte público da cidade.  
O reforço dos horários 
continuará sendo estudado 
e logo implantado em mais 
linhas gradativamente, tan-
to urbanas quanto rurais, 
para que toda a popula-
ção possa ser beneficiada.
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TAUBATÉ: Banca da Praça.
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Tremembé Irmãs  
Carmelitas realizam “Obra 
do Berço” com intuito de  
arrecadar roupinhas de 

bebê. Saiba 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
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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 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

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

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

Em novembro, Pindamo-
nhangaba vai desenvolver 
ações de combate e pre-
venção ao diabetes, em 
adesão  à 16ª Campanha  
Nacional promovida pela 
Anad - Associação Na-
cional de Assistência ao 
Diabético e Fenad - Fe-
deração Nacional de As-
sociações e Entidades de 
Diabetes. A Secretaria de 
Saúde e Assistência So-
cial, por meio do Progra-
ma Diabetes do Municí-
pio, convida a população 
para participar e apoiar a 
iniciativa. Este trabalho 
será realizado pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
em parceria com a Etec 
João Gomes de Araújo, 
com a participação dos es-
tudantes do curso técnico 
em nutrição, alunos de en-
fermagem do Colégio Ta-
bleau, equipe do Núcleo 

de Educação em Diabetes 
do Laboratório Cedlab e 
profissionais de podolo-
gia da clínica Sinerclin.
A abertura da “Semana do 
Diabetes” será no dia 11, 
às 8 horas, no auditório 
da Prefeitura. O Programa 
de Diabetes do Município 
será apresentado aos mé-
dicos da rede especializa-
da, atenção básica, autori-
dades, demais convidados 
e população. Paralela-
mente, até às 12 horas, te-
rão ações da Campanha 
no prédio do Executivo.
No dia 12, das 8 às 12 
horas, os moradores de 
Moreira César poderão 
participar dos trabalhos 
no Cisas, e no dia 14, na 
praça Monsenhor Mar-
condes, das 8 às 16 horas.
A Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes destaca 
que os cuidados são para 

a vida toda do paciente 
e também da família do 
diabético. Ambos preci-
sam tomar uma série de 
decisões relacionadas ao 
tratamento, tais como: 
medir a glicemia, tomar 
medicamentos, exercitar-
se regularmente e ajustar 
os hábitos alimentares.
O dia 14 de novembro é 
considerado o Dia Mun-
dial do Diabetes e o lema 
da campanha é “Diabetes: 
Protegendo Nosso Futu-
ro”. A intenção é fazer com 
que as pessoas se cons-
cientizem sobre a necessi-
dade de se prevenir desta 
doença que acomete o 
pâncreas, pois com este ór-
gão debilitado a produção 
de insulina cai, sendo esta 
a substância responsável 
em transformar o açúcar 
da corrente sanguínea em 
energia para o organismo.

Novembro é dedicado 
ao combate e  

prevenção ao Diabetes
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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!

Agenta cultura de 
 Novembro de  

São Bento do Sapucaí

As inscrições para 
o 2º Pedala Reden-
ção já estão abertas!  
Serão 30km de estrada.
Para participar basta o inte-
ressado enviar para o e-mail  
c o n t a t o @ r e d e n c a o -
d a s e r r a . s p . g o v . b r 

os seguintes dados:
Nome completo,  
data de nasci-
mento e telefone, 
 ou procurar a Se-
cretaria de Esporte.
O evento acontecerá no 
dia 10 de novembro, 

com saída marcada às 
8h da quadra municipal,  
na Avenida 10  
de Fevereiro.
Às 7h30 será servi-
do um café simples 
para os participantes. 
Inscrições Gratuitas.

As inscrições para o 2º 
Pedala Redenção já  

estão abertas!


