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A GAzetA dos Municípios

Os estudantes Breno Ca-
semiro Lorena Rios dos 
Santos e Giovanna Ramon 
Luiz Neto, estudantes do 
9º ano da Escola Muni-
cipal de Ensino Infantil 
e Fundamental Sargen-
to Everton Vendramel de 
Castro Chagas conquis-
taram o 1º lugar de um 
concurso promovido pelo 
Laboratório Nacional de 
Astrofísica para estudantes 
do Ensino Médio e do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fun-
damental de todo o país.
O concurso premia estu-
dantes autores das me-
lhores propostas, que in-
diquem um objeto celeste 
com base no interesse 
científico e apelo visual, 
para ser observado com o 

A Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo de Taubaté tornou 
público o edital de pro-
cesso seletivo para cur-
sos gratuitos com início 
em 2016. As inscrições 
acontecem de 1º a 11 de 
dezembro, das 8h às 12h 
e das 14h às 18h, na pró-
pria escola, à Avenida Ti-
radentes, 202 – Centro.
As vagas são para os cur-
sos de Artes Visuais, Dan-
ça, Instrumento Musical, 
Canto e Arte Dramática. 
Os interessados precisam 
atender todos os pré-requi-
sitos constantes no edital, 
além de realizar um teste 

Na manhã do último sába-
do, dia 28 de novembro, a 
Prefeitura Municipal, atra-
vés da Secretaria de Edu-
cação, realizou no Horto 
municipal, o I Encontro 
das famílias do Progra-
ma internacional FAST 
– Famílias e Escolas Jun-
tas –, que se graduaram 
desde a implantação na 
Rede Municipal de En-
sino. Esse momento faz 
parte da última e da mais 
importante etapa do Pro-
grama, o FASTWORKS.
O FAST – Famílias e Es-
colas Juntas –, é um Pro-
grama internacional, que 
promove a aproximação e 
o fortalecimento das rela-
ções entre famílias, escola 
e comunidade, presente 
na rede municipal desde o 
início de 2014. Começou 
em três escolas e este ano 
aconteceu uma expansão 
do programa em mais 5 es-
colas e com excelentes re-
sultados. O FASTWORKS 
é uma etapa que tem como 
objetivo o empoderamen-
to verdadeiro dos pais, 
dando continuidade na 
construção de vínculos, 
criando uma rede de apoio 
e sempre trabalhando na 
construção de diversos 
níveis de suporte social 
para as crianças e pais .
Cerca de 1000 pessoas 
compareceram ao even-
to, além de toda a equipe 
FAST, convidados, esta-
vam presentes 132 famí-
lias e 85 voluntários da 
rede. Prestigiaram o even-
to o Prefeito Municipal 
Marcelo Vaqueli, a primei-
ra dama Andréa Vaqueli, o 

Telescópio SOAR (Sou-
thern AstrophysicalRese-
arch Telescope), através de 
imagem digital de alta re-
solução. Foram recebidas 
propostas de 262 escolas 
do Ensino Fundamental 
II e 285 do Ensino Médio.
Breno e Giovanna vence-
ram pela categoria Ensino 
Fundamental II, através 
da indicação do objeto as-
tronômico Arp 22 (NGC 
4027), apoiados pelo pro-
fessor de Geografia Fe-
lipe Machado Mathídios 
dos Santos. As escolas 
dos estudantes vencedores 
receberão a visita de um 
astrônomo do Laboratório 
Nacional de Astrofísica 
(LNA), que fará uma pa-
lestra sobre o LNA, o Te-

prático. O curso de Artes 
Visuais é dividido em: ex-
perimental, infanto-juve-
nil, básico e técnico. Já o 
curso de Dança (Balé Clás-
sico) disponibiliza o bási-
co e o técnico. No curso de 
Música há vagas para: mu-
sicalização infantil e ofi-
cinas de música; básico e 
técnico (1º ano), além de 
Arte Dramática para ini-
ciação nas três categorias: 
infantil, infanto-juvenil e 
juvenil; e também para o 
básico e o técnico (ator/
atriz). Os candidatos pre-
cisam ter a idade comple-
ta para o curso pretendi-
do até o dia 30 de junho 

Secretário de Obras Públi-
cas e Serviços Urbanos, 
Matheus Otani Pereira, 
a Secretária de Turismo, 
Cultura e Esporte, Marcela 
Tupinambá, os vereadores 
Silvio Monteiro e Metra-
lha Júnior, o Pároco Padre 
Edgar Delbem e o pastor 
Almir da Igreja Batista.
Muito bem organizado, 
o evento teve seu início 
às 8h30 com as famílias 
compartilhando, ao ar li-
vre, um gostoso piqueni-
que comunitário, acompa-
nhadas por apresentações 
artísticas de alunos; came-
rata, coral, BAMUTRE, 
teatro e flauta. Logo após 
o lanche o público foi di-
vidido; os adultos se diri-
giram para o grupo de pais 
na tenda principal para ati-
vidades do FASTWORKS 
(grupos de pais que irão se 
reunir mensalmente, du-
rante 2 anos, continuando 
as ações que aprenderam 
no FAST), e as crianças 
para os quiosques para 
atividades recreativas. O 
Prefeito municipal tomou 
a palavra para dar um 
bom dia a todos e dizer 
da importância da parti-
cipação das famílias na 
educação de seus filhos:
“Acredito sempre na força 
que a família tem na edu-
cação dos nossos alunos, 
e parabenizo a Secretaria 
de Educação por promo-
ver programas e ações 
que estimulem essa par-
ceria. Hoje, vendo tanta 
gente aqui, fico feliz em 
ver que todos estão em-
penhados para melhorar 
o ensino em Tremembé”.

lescópio SOAR e sobre o 
objeto astronômico esco-
lhido. Além disso, os estu-
dantes poderão participar 
de uma visita às instala-
ções do LNA em Itajubá, 
MG, e do Observatório do 
Pico dos Dias em Brazópo-
lis, MG, promovidas pela 
organização da Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. O Telescó-
pio SOAR tem abertura de 
4,2 metros e foi projetado 
para produzir imagens de 
qualidade melhor que as 
de qualquer outro obser-
vatório do mundo em sua 
categoria. Está situado em 
Cerro Pachón, uma mon-
tanha dos Andes Chilenos 
com altitude de 2.700 me-
tros acima do nível do mar.

do ano em curso. Cada 
candidato poderá se ins-
crever para apenas um 
curso. No ato da inscrição 
é necessário apresentar 
cópia do RG ou certidão 
de nascimento e cópia do 
comprovante de residência 
atual, com nome próprio 
ou do responsável, e pre-
ferencialmente com ende-
reço na cidade de Taubaté. 
De 14 a 18 de dezembro 
serão aplicados os testes 
e os resultados serão di-
vulgados no período de 
7 a 15 de janeiro. As ma-
trículas acontecem de 20 
a 29 de janeiro, das 8h 
às 11h e das 13h às 17h.

A Secretária de Educa-
ção falou a respeito da 
realização de um sonho:
“Meu maior sonho sempre 
foi o de trazer a família 
pra escola, e com o even-
to de hoje pude comprovar 
que isso está acontecendo. 
Com o FASTWORKS da-
mos um importante passo 
na Educação, fortalecendo 
as famílias para que elas 
possam dar continuida-
de nas ações educativas 
realizadas pelo FAST.”
Os pais, divididos em gru-
pos por escola, elaboraram 
a Visão para os grupos 
Fastworks, como forma 
de planejar e organizar 
as ações do próximo ano.
O evento reproduziu em 
grandes proporções as 
atividades realizadas no 
FAST dentro das escolas, 
como a brincadeira espe-
cial, refeições compar-
tilhadas, grupos de pais, 
momento das crianças e o 
sorteio. O sorteio especial 
foi um sucesso, pois, com 
a doação de pessoas e em-
presas parceiras, alegrou 
a todos com brindes de 
qualidade. Foram sortea-
das 14 bicicletas, telefones 
celulares, ventiladores, 
eletrodomésticos, cestas 
de prêmios, livros, etc.
E, assim como acontece 
em toda sessão FAST o 
evento terminou com o 
“ritual da chuva”, em que 
todos numa grande roda 
criam com gestos e sons 
uma chuva e claro que, 
depois da chuva sempre 
vem o sol, representando 
que coisa boas aconte-
cem com a união de todos.

Estudantes da rede
municipal conquistam
1º lugar em concurso

de astrofísica

Escola Fêgo Camargo 
abre processo seletivo 
para 2016 em Taubaté

I Encontro das Famílias 
FAST reúne quase 1000 

pessoas no Horto
Municipal de Tremembé
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

MISCELÂNEA
Curiosidades

A origem da expressão “dor de cotovelo” se originou na visão de pessoas sentadas 
em bares, com os cotovelos apoiados no balcão, bebendo e chorando a dor de um 
amor perdido. De tanto ficarem naquela posição, as pessoas acabavam ficando com 
dores nos cotovelos. É comum usar essa expressão para designar a frustração pro-
vocada por ciúme ou pela tristeza causada por uma decepção amorosa.
***
Estudos realizados para compreender os efeitos dos torpedos SMS comprovaram 
que eles exercem influências negativas sobre a habilidade de interpretar e memori-
zar palavras. Aqueles que são viciados em enviar esse tipo de mensagem são menos 
capazes de aprender o significado de novas palavras. Por outro lado, os que têm 
o hábito de ler livros, revistas e jornais, são mais capazes. Estudantes universitá-
rios foram questionados respeito dos seus hábitos de leitura, incluindo mensagens 
de texto e, apresentou-se várias palavras, tanto reais quanto fictícias. A idéia das 
mensagens instantâneas é que elas encorajam uma linguagem mais livre, mas os 
estudos mostram que isso é um mito.
***
Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é um costume 
existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa comemoração não aconte-
ce na data do nascimento das pessoas, mas no Ano Novo, de maneira coletiva. As 
festas de aniversário surgiram no Ocidente. Os antigos romanos já comemoravam o 
dia do aniversário de uma pessoa conhecido como “dies soltiemnis natalis”. Os bo-
los de aniversário apareceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa 
da fertilidade, passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no 
formato de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”). As velas colocadas em 
cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as pessoas acredi-
tavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até o Céu, além de proteger 
o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua proteção para o próximo ano.

Humor

O cliente chama o garçom e diz:
- Garçom, tem uma mosca no meu prato!
E o garçom, distraído:
- E quantas moscas o senhor pediu?
***
O menininho chegou à padaria e perguntou para o padeiro:
- Moço, tem pão de ontem?
- Tem sim,
- Bem feito, quem mandou fazer muito?
***
A esposa conversa com o marido e diz:
- Você tem que dizer ao nosso filho pra não se casar com aquela menina!
O marido responde:
- Não digo nada! Quando foi a minha vez ninguém me avisou!
***
A menina fazia a lição de geografia em seu quarto, enquanto o pai distraído na lia 
seu jornal. Nisso a menina tem uma dúvida e pergunta:
- Pai onde fica o Cristo Redentor?
- Pergunta à sua mãe. Respondeu o pai. Ela é que guarda tudo aqui em casa.
***
No chá das 17 horas, as duas amigas conversavam:
- O meu marido me disse hoje de manhã que eu sou a oitava maravilha do mundo. 
- É mesmo? E o que foi que você respondeu?
- Eu pedi pra ele se livrar das outras sete!
***
Um bêbado pergunta ao outro bêbado:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Uma rodelinha de limão!

Mensagens

Contei meus anos e descobri que daqui pra frente tenho menos tempo pra viver 
do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como 
aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas, As primeiras, ele chupou 
displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói até o bagaço. Já não tenho 
tempo para lidar com mediocridades. Inquieto-me com invejosos tentando destruir 
quem eles fingem que admiram. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, 
para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. 
Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas impuras, apesar da ida-
de cronológica. As pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo 
tornou-se escasso para debater rótulos, quero somente essência, minha alma tem 
pressa. Sem muitas jabuticabas na minha bacia, quero viver ao lado de gente hu-
mana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encantam com triunfos, 
não se consideram eleitas antes da hora, não fogem da sua moralidade. Só há que 
caminhar perto das coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida vale a pena. 
Para mim basta o essencial.

Pensamentos, provérbios e citações  
Cada macaco no seu galho.

Lembre-se sempre, cada dia nasce de um novo amanhecer.

A fé é instinto da ação.

A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.

A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social, entrega na 
próxima quinta-feira, dia 
03, as chaves aos novos 
moradores das 320 unida-
des do Conjunto Habita-
cional Sergio Lucchiari, 
que fica na Rua Bernardo 
Capelleto, nº 150, Bar-
reiro. O evento acontece 
na AFMT (Associação 
dos Funcionários Muni-
cipais de Taubaté) às 10h.
O empreendimento é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté, a Caixa Eco-
nômica Federal, como 
gestora do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida 
(Governo Federal), Casa 
Paulista (Governo Estadu-
al), e o gestor do empreen-
dimento, Banco do Brasil. 
São 80 edifícios de dois 
andares, e cada deles pos-
sui quatro apartamentos 
de 45 m² com dois quar-
tos, sala, cozinha, área de 
serviço e banheiro. O local 
também conta com uma 
área externa com espaço 
para veículos, salão de 

festas, jardins e playgrou-
nd. Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 
até R$ 1.600 que vão pa-
gar até 5% de sua renda 
ao Banco do Brasil. Para 
fazer parte do programa 
habitacional do municí-
pio é necessário ter regis-
tro no Cadastro Único do 
Governo Federal. Ainda 
no Barreiro já foram en-
tregues 108 unidades ha-
bitacionais, no Conjunto 
Habitacional Benedito 
Capelleto. Em 2013 foram 
entregues 62 moradias no 
Quinta das Frutas e mais 
48 estão em fase de cons-
trução no mesmo local. 
Outros conjuntos habita-
cionais estão sendo cons-
truídos: 864 unidades no 
Francisco Alves Monteiro 
(Guido Miné) no bairro 
Piracangaguá, e 832 no 
Vista das Palmeiras no 
Barranco. Outras 640 uni-
dades também já foram 
aprovadas para a região 
do Quinta das Frutas. O 
compromisso do atual go-
verno é construir 3.000 

moradias, com o objetivo 
de diminuir o déficit ha-
bitacional do munícipio. 
REFORMAS A Prefeitura 
de Taubaté revitalizou to-
talmente as unidades ha-
bitacionais do Cecap III. 
Atualmente passam por 
reforma as unidades do 
Esplanada Santa Terezi-
nha, Água Quente, Mou-
risco, Hercules Masson, 
São Gonçalo e Santa Te-
reza. As unidades habita-
cionais dos bairros Belém 
e Fonte Imaculada serão as 
próximas a receber as re-
formas, que devem come-
çar no primeiro semestre 
de 2016. Mais de 1.200 ca-
sas populares já receberam 
as revitalizações da prefei-
tura. SERVIÇO Entrega 
das chaves aos moradores 
do novo Conjunto Habi-
tacional Sergio Lucchiari
Dia: 03 de dezembro 
de 2015, quinta-feira
Horário: 10h
Local: Associação dos 
Funcionários Munici-
pais de Taubaté - AFMT, 
à Rua Antônio Valen-
te da Silva, 377, Centro.

Prefeitura de Taubaté
entrega chaves de 320
unidades habitacionais
na próxima quinta-feira

Foi inaugurado oficial-
mente no 27/11/2015 
às 11h da manhã a 
Cozinha Escola do bair-
ro Vila das Graças do 
Programa SP Solidário 
com a presença do Pre-
feito Ricardo Loba-

to, equipe do SENAC 
de Taubaté, Diretora 
Regional de Assistência ao 
Desenvolvimento So-
cial Cidinha Matos, Se-
cretários municipais, 
representante do De-
putado Estadual 

Pe. Afonso Lobato, Presi-
dente da Câmara Municipal 
Ver. Marcos Joel e Vereador 
Carlos Cursino, equipe da 
Secretaria do Traba-
lho e Promoção So-
cial, CRAS e munícipes 
da comunidade local.

Inauguração da Cozinha Escola 
de Redenção da Serra
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O combate à dengue é uma 
atividade que deve ser re-
alizada diariamente. En-
tre os dias 23 e 27 de no-
vembro Pinda participou 
da Mobilização Estadual 
contra a dengue e contou 
com a colaborações de 
profissionais de diversos 
departamentos, secreta-
rias municipais e estudan-
tes da Rede Municipal.
No Cidade Nova, as agen-
tes comunitárias da uni-
dade de saúde realizaram 
uma passeata com os alu-
nos da escola municipal 
Arthur de Andrade. A equi-
pe contou com o apoio do 
Departamento de Trânsito 
e outros colaboradores.
Em Moreira César tam-
bém houve passeata com 
os estudantes da escola 

Moradores de Moreira 
César e região participa-
ram das atividades do 2º 
Esquenta CEU das Artes. 
O evento foi realizado 
no último sábado (28) e 
contou com várias atra-
ções. Quem prestigiou o 
evento pôde conferir apre-
sentações de maracatu, 
dança, participar de ofici-
nas, entre outras ativida-
des realizadas por meio 
dos parceiros. Marina 
Donnini e Felipe Manfrini, 
do projeto Caracol, con-
tam que esta foi a primeira 
vez que estiveram em Pin-
damonhangaba e ficaram 
muito felizes e empolga-
dos para ajudar nesta mo-
bilização social. Este pro-
jeto percorre o Brasil todo 
utilizando recursos natu-
rais para fazer construções. 
Com a atividade realizada 
o projeto pôde analisar 
o que a comunidade es-
pera do CEU das Artes.
Regina Aparecida Silva, 
cozinheira, foi ao even-
to e conta que achou bem 
interessante a atividade. 
Ela acredita que com a 
inauguração do CEU das 
Artes os jovens terão a 
oportunidade de parti-
cipar de várias ativida-
des e irão sair das ruas.
Regina Ribeiro da Rocha, 

Interessados em participar 
da II Copa Pinda de Vôlei 
de Areia - troféu professor 
Una - têm até quarta-feira 
(2) para fazer a inscrição. 
A competição acontecerá 
entre 03 e 13 de dezem-
bro nas quadras do Centro 
Esportivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”. 
As duplas podem se ins-
crever no “João do Pulo”, 
“Zito” e Juca Moreira. É 
necessário apresentar do-
cumento original com foto.
Poderão participar atletas 
das categorias veterano/
adulto, infantil e mirim. 
As duplas deverão utili-

A equipe do Projeto de 
Educação Ambiental Casa 
Verde promoveu o 2º 
Acampa Verde. O evento 
foi realizado nos dias 20 
e 21 de novembro para os 
alunos do curso “Ecologis-
tas do Futuro”. O curso é 
oferecido pela unidade às 
crianças da Vila São Bene-
dito e arredores, no horário 
inverso ao período de aula.
O 2º Acampa Verde foi 
planejado com o intui-
to de trabalhar com as 
crianças de uma forma 
diferenciada e prazero-
sa, evidenciando a soli-
dariedade e promovendo 
maior integração, sociali-
zação e responsabilidade.
Foram desenvolvidas di-
versas atividades, como: 
a palestra “Arvore Sinôni-
mo de Vida”, contação de 
história, apresentação de 
teatro, brincadeiras anti-
gas, dinâmicas com temas 
ambientais e o filme “Os 
Croods”, que mostra a evo-

municipal professor Má-
rio de Assis César, ação 
desenvolvida em parceria 
com os profissionais que 
atuam no Cisas. A ativi-
dade finalizou o projeto 
de responsabilidade so-
cial e cidadania. Na oca-
sião, foram distribuídos 
panfletos sobre os cui-
dados a serem tomados 
para prevenir a doença.
A equipe do Controle de 
Vetores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba tam-
bém tem realizado o tra-
balho de eliminação de 
possíveis criadouros. É 
preciso ficar muito aten-
to e verificar sempre os 
quintais, pois, qualquer 
objeto com água para-
da pode tornar-se “casa” 
para o Aedes aegypti. 

dona de casa, conta que as-
sim que o CEU ficar pron-
to a comunidade vai poder 
fazer muitas coisas, como 
participar de cursos e in-
teragir com as outras pes-
soas, além disso, os jovens 
que estão nas ruas, sem 
fazer nada, poderão ser 
afastados do mundo das 
drogas. “Acredito que o 
CEU irá melhorar mui-
to a vida dos jovens, 
aqui eles poderão apren-
der muitas coisas”.
Ana Maria M. de Carvalho, 
moradora do Vale das Acá-
cias, parabenizou a prefei-
tura por apoiar a segunda 
mobilização e enfatiza 
que a participação da co-
munidade é muito impor-
tante, tendo em vista que 
este equipamento públi-
co é para os moradores.
O secretário do Con-
selho Gestor do 
CEU das Artes, Rodrigo 
Godoi, afirma que a mo-
bilização é uma forma de 
desenvolver a interação 
dos moradores com o es-
paço, além disso, serve 
para mostrar os benefícios 
culturais e esportivos que 
o CEU irá possibilitar por 
meio da Prefeitura e dá 
suporte para o desenvol-
vimento das ações e mo-
vimentos de mobilização.

zar camisas ou camisetas, 
shorts ou bermudas da 
mesma cor predominante.
De acordo com 
o regulamento, 
até 12 inscritos have-
rá formação de grupos, 
acima deste número a 
competição será com 
eliminatórias simples. 
Os jogos, na categoria 
adulta, serão disputados 
em melhor de três sets, 
sendo os dois primeiros 
de 21 pontos, em caso de 
empate, o terceiro será de 
15 pontos. Já os jogos das 
categorias infantil e mirim 
serão um set de 21 pontos.

lução dos seres humanos.
Segundo a equipe do pro-
jeto, em todas as ativida-
des houve a preocupação 
de estimular a participa-
ção das crianças com seus 
depoimentos e fazê-las 
refletir sobre suas ações 
em relação aos cuida-
dos com o planeta, que 
necessita de mudanças 
de comportamento por 
parte de toda população. 
A equipe também afirma 
que o acampamento foi 
de grande importância 
para alunos e profissio-
nais que atuam no local, 
pois, foi observado que 
as crianças demonstra-
ram autonomia, respeito, 
companheirismo e senso 
de trabalho em equipe. 
O Projeto de Educação 
Ambiental Casa Verde é 
um projeto pedagógico 
desenvolvido por meio 
Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.

Pindenses participam 
de mobilização
contra a dengue

Mobilização do CEU 
das Artes promove 
interação e oferece 
atividades em Pinda

Inscrições para
competição de vôlei 
de areia terminam na 

quarta em Pinda

Curso sobre ecologia 
promove acampamento 

com alunos de Pinda

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 01/12/2015 e 01/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 154, Termo nº 6178
Faço saber que pretendem se casar KALÉO GOMES FAUSTINO e GLEICIANE MIRAN-
DA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 21 de dezembro de 1987, de 
profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente na Rua Esperança, nº 437, Chácara 
Nova Vida, filho de JOSÉ WANDERLEI FAUSTINO, falecido em Guaratinguetá/SP na 
data de 5 de janeiro de 1998 e de CLÉLIA GOMES, brasileira, 53 anos, nascida na data de 
23 de julho de 1962, residente em Tremembé/SP, natural de Redenção da Serra/SP. Ela é 
natural de Parnaíba - PI, nascido a 8 de janeiro de 1996, de profissão do lar, estado civil sol-
teira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de MARIA ELZA MIRANDA, 
brasileira, 39 anos, nascida na data de 19 de junho de 1976, residente em Tremembé/SP, 
natural Parnaiba/PI. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 
01/12/2015.

Tremembé, 1 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cerca de 30 alunos do 4º ao 
9º ano da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamen-
tal e Médio Professor José 
Ezequiel de Souza partici-
param de uma experiência 
diferente na tarde da últi-
ma sexta. Eles visitaram 
o asilo Lar São Francisco 
que atende atualmente 92 
idosos. A visita, que teve 
apresentação de coral e 
declamação de poesia, faz 
parte de um projeto ideali-
zado pela professora Elai-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) realiza na próxima 
sexta-feira, 4 de dezem-
bro, o espetáculo solidário 
“Fussta e a Magia do Natal”. 
A apresentação acontece 
às 20h no Teatro Metró-
pole e os ingressos po-
dem ser trocados por um 
brinquedo novo ou em 
bom estado que serão dis-
tribuídos às crianças de 
entidades e comunidades 
carentes do município.
A apresentação conta com 
a participação do Balé da 
Cidade, Integrarte Dança, 
Academia Eliane India-
ni e Fêgo Camargo. Per-

ne Cristina Oliveira Lima 
que procurou sensibilizar 
nos alunos o cuidado que 
deve se ter com aqueles 
que têm idade mais avan-
çada, respeitando acima 
de tudo suas limitações. 
Dos idosos que vivem no 
espaço, a grande maioria 
foi abandonada por suas 
famílias. A experiência 
despertou nesses estudan-
tes a valorização de sen-
timentos como respeito, 
atenção, amor e paciência.

sonagens como palhaço, 
bailarina e Papai Noel 
recepcionarão o públi-
co em clima festivo.
 O evento faz parte da 
Campanha de Natal 
“Doe um brinquedo e 
faça uma criança feliz”. 
Caixas de arrecadação 
estão distribuídas em 
locais de grande circu-
lação da cidade até o dia 
7 de dezembro. 
A troca de ingressos será 
realizada somente no dia 
do espetáculo, na bilhe-
teria do Teatro, das 15h 
às 19h45. O Teatro Me-
trópole fica na rua Duque 
de Caxias, 312 – Centro.

Alunos de escola municipal 
de Taubaté visitam asilo

Fundo Social de
Solidariedade de 
Taubaté realiza 

espetáculo
solidário de Natal

Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 51/2015 (Reg. Preços) Objeto: 
Aquisição de Material de Escritório e Escolar I – Inicio da Sessão: 14/12/15 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. 
Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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A Prefeitura de Monteiro 
Lobato através da Secre-
taria de Saúde e da Gestão 
Municipal do programa 
Bolsa Família realiza um 
acompanhamento sistemá-
tico das famílias assistidas 
pelo Programa Bolsa Fa-
mília, que é desenvolvido 
em parceria com o Gover-
no Federal. Por isso, a mu-
nicipalidade convoca os 
moradores da cidade con-

templados por esta inicia-
tiva para comparecerem ao 
PSF – Estratégia da Saúde 
da Família entre os dias 
07 a 11 de Dezembro das 
08h00 às 16h00, para fa-
zerem a medição de peso.
Quem precisa ser pesado?
– Crianças de 06 me-
ses a 07 anos de idade;
– Mulheres de 14 anos 
a 44 anos de idade, 
gestantes e nutrizes.

Documentos necessários:
– Documento de identidade;
– Cartão do Progra-
ma Bolsa Família.
O Bolsa Família visa pro-
porcionar melhores con-
dições de vida às famílias 
da cidade em situação de 
pobreza, além da inclu-
são das crianças e jovens 
nas políticas de educa-
ção e saúde, evitando, 
assim, a evasão escolar.

Programa Bolsa Família!
em Monteiro Lobato

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, Aju-
dante de motorista, Aten-
dente balconista, Auxiliar 
de compras, Auxiliar de 
cozinha, Auxiliar de de-
pósito, Auxiliar de lavan-
deria, Auxiliar de pessoal, 
Auxiliar financeiro, Açou-
gueiro, Balconista, Balco-
nista de açougue, Carpin-

O taubateano, Marcos 
Antônio de Paula, co-
nhecido como “Coiote”, 

teiro, Caseiro, Cilindrista 
de borracha, Corretor de 
imóveis, Cozinheiro geral, 
Eletricista de instalações 
de veículos, Empregado 
doméstico nos serviços 
gerais, Fiscal de caixa, 
Fiscal de ônibus, Garçom, 
Instalador de painéis, La-
vadeira, Lavador de veícu-
los, Motorista entregador, 
Oficial de serviços gerais, 
Operador de caixa, Pas-
sador de roupas em ge-
ral, Prensista de borracha, 
Representante comercial 
autônomo, Serrador de 

conquistou neste sábado, 
dia 30, o Challenge Inter-
national Championships 

mármore, Serralheiro de 
metal e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

(ILLAM) de Muay Thai, 
em Pouso Alegre (MG).
Além do campeonato in-
ternacional, “Coiote”, 
que é treinado por Odair 
Vieira, o “Dinamite”, 
possui no currículo os tí-
tulos: Brasileiro (2009 
– Canoas no Rio Grande 
do Sul), Sul Americano 
(2010 – Jundiaí em São 
Paulo) e Paulista (2011 – 
Jundiaí). O próximo desa-
fio do lutador, que treina 
três vezes por semana, 
além de dar aulas da mo-
dalidade, é em abril de 
2016, na capital paulista.

Confira as vagas
atualizadas no

PAT de Caraguá

Taubateano conquista 
cinturão internacional de 

Muay Thai

O FESTIVAL DA VIOLA 
começou em 2006 e a partir 
de então proporciona aos 
pinhalenses e visitantes o 
contato com a tradição cai-
pira, a essência do municí-
pio. O objetivo do projeto 
é o resgate da cultura local 
e a valorização dos artis-
tas da cidade e da região.
Com um formato total-

mente voltado para a cultu-
ra caipira e seus costumes, 
o FESTIVAL DA VIOLA 
proporciona para a popu-
lação a oportunidade de 
conhecer um pouco mais 
a tradição caipira. É um 
evento familiar, onde todas 
as idades se encontram.
Além da valorização da 
música raiz, o Festival é 

um momento de integra-
ção entre os moradores da 
cidade com os turistas que 
buscam a tranquilidade de 
Santo Antônio do Pinhal.
A realização deste evento 
tão importante para o nos-
so município irá colaborar 
efetivamente com o resgate 
de umas das culturas mais 
importantes de nosso país.

IX Festival da Viola de 
Santo Antônio do Pinhal

em Tremembé

Para evitar transtornos à 
população e aos comer-
ciantes no período de com-
pras de Natal, a Prefeitura 
de Taubaté decidiu adiar o 
cronograma de pavimenta-
ção das ruas do centro da 
cidade. A decisão também 
foi motivada pela previsão 
de chuvas durante este pe-
ríodo, o que atrapalharia 

a execução dos serviços. 
Com isto, a pavimentação 
asfáltica deve ser retoma-
da nas primeiras semanas 
de janeiro, período de fé-
rias escolares e de tráfego 
reduzido de veículos. Até 
o momento, já foram re-
cuperadas as ruas Urbano 
Alves Pereira, Marquês 
do Herval, Pedro Costa e 

a avenida Marechal Deo-
doro.  Ainda vão receber 
os serviços as ruas Barão 
da Pedra Negra, Quin-
ze de Novembro, Souza 
Alves, Jacques Félix e 
Chiquinha de Matos. A 
recuperação asfáltica é 
executada por administra-
ção direta. Os investimen-
tos são de R$ 2 milhões.

Prefeitura de Taubaté
adia pavimentação
de ruas no centro

Nesta terça, 1º, acontece à 
reinauguração do Centro 
Cultural Antônio Mendes 
da Silva “Toninho Men-
des” com a exposição “Re-
ligiosidade e tradições por 
Toninho Mendes”, às 20h. 
A mostra ficará vigente do 
dia 1º a 11 de dezembro. 
Toninho Mendes iniciou 
seus trabalhos artísticos 
aos 18 anos como segui-
dor de Mestre Justino, 
considerado por Toninho, 
o “Portinari do Vale”. 
Após o falecimento de 
Justino, Toninho ficou 
responsável por restaurar 
suas obras nos prédios da 
Prefeitura de Taubaté e 
expôs seus trabalhos em 

todo o país. Autor de oito 
livros, Mendes faleceu 
em abril de 2014, aos 66 
anos, vítima de leucemia. 
O evento 
homenageia ainda o tauba-
teano Carlos Herglotz, que 
possui exposições em im-
portantes locais como o 
Museu de Arte do Parla-
mento e o Museu de Arte 
Sacra, ambos na capital 
paulista, com obras que 
retratam o Vale do Paraí-
ba. Márcio Carneiro, Bob 
Nascimento, Solange Sol, 
Bispo entre outros artis-
tas e idealizadores tam-
bém receberão honrarias. 
O horário de visitação é 
de segunda a sexta, das 

9h às 19h, e aos finais de 
semana, das 9h às 15h. 
A entrada é gratuita. O 
Centro Cultural fica na 
Praça Coronel Vitoriano, 
nº 1 - Centro. Serviço:
Abertura da exposição 
“Religiosidade e tradi-
ções por Toninho Mendes”
Data: terça-feira, 1º 
de dezembro de 2015
Horário: 20h
Local: Centro Cul-
tural Antônio 
Mendes da Silva 
“Toninho Mendes”
Endereço: Praça Coronel 
Vitoriano, nº 1 - Centro
Visitação: Segunda a sex-
ta, das 9h às 19h, e fins 
de semana, das 9h às 15h.

Centro Cultural é reinaugurado
com exposição de Toninho 

Mendes em Taubaté


