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A GAzetA dos Municípios

Na próxima sexta-fei-
ra, 4, o Teatro Metrópole 
recebe o Balé da Cida-
de com o espetáculo Pe-
trushka Suíte, às 20h. A 
direção é de Henri Para-
nhos e Alexandra Luppe.
A história é sobre um 

A Guarda Municipal de 
Taubaté realiza nesta sexta-
feira (4) atividades socioe-
ducativas e de interação 
para 120 crianças do Pro-
jeto Esperança. Será um 
evento de encerramento de 
2015 das ações sociais de-
senvolvidas pelos Projetos 
A-Guar (Amigos da Guar-
da) e Anjos da Guarda.
A comemoração aconte-
cerá em dois períodos, 
das 9h às 11h e das 14h 
às 16h. Na programação 
uma palestra com o tema 
respeito, oficina de pipa 
e roda de capoeira. As 
crianças receberão saqui-
nhos de doces arrecada-
dos pelos Guardas através 
de doações. O projeto fica 
na Rua Brasilina Moreira 
dos Santos, 1385, Jardim 

A Prefeitura Muni-
cipal através da Se-
cretaria de Turismo, 
Cultura e Esportes de Tre-
membé realiza no dia 11 
de dezembro (sexta-fei-
ra) uma grande Parada de 
Natal, com 12 carros ale-
góricos temáticos e a 
chegada do Papai Noel 
a bordo na comitiva. No 
ano passado, centenas de 
famílias saíram às ruas 
para acompanhar o desfile, 
que encanta a todos com 
um show de cores e luzes.

fantoche tradicional 
russo, Petrushka, fei-
to de palha e um saco 
de serragem que acaba 
por tomar vida e ter a ca-
pacidade de amar. A co-
reografia é do espanhol 
Victor Navarro. A classi-

Sônia Maria. Balanço O 
Projeto A-GUAR (Ami-
gos da Guarda) teve início 
em junho com objetivo 
promover a solidarieda-
de. Para isso a corporação 
participa de ações como a 
Campanha do Agasalho 
em que arrecadaram mais 
de 800 peças doadas para 
as instituições Projeto 
Esperança, Casa Irmãos 
de Francisco e Casa Ma-
dre Tereza de Calcutá. Os 
guardas realizaram em 
outubro, em comemora-
ção ao Dia das Crianças, a 
arrecadação de brinquedos 
para a Casa Transitória e 
doação de alimentos para 
a festa do Projeto Espe-
rança. Em novembro o 
grupo realizou uma cam-
panha de doação de san-

A saída dos carros alegó-
ricos começa às 20 ho-
ras com concentração na 
Praça Zuellington de Oli-
veira no Jardim Santana 
e a parada de natal 2015 
terá o seguinte itinerário:
– Avenida 7 de Janeiro
– Rua Justimiano Antunes
– Avenida Tremembé
– Rua Guaratinguetá
– Rua Taubaté
– Rua Passa Quatro
– Rua José Ino-
cêncio Monteiro
– Rua Henriqueta Saad

ficação etária é livre e os 
ingressos serão distribu-
ídos gratuitamente uma 
hora antes do espetáculo 
na própria bilhete-
ria. O Teatro Metrópo-
le fica na Rua Duque de 
Caxias, 312 - Centro.

gue em parceria com o 
Hemonúcleo de Taubaté.
Já o Programa Anjos da 
Guarda teve início em 
agosto deste ano e já aten-
deu 3.200 estudantes em 
14 escolas em uma par-
ceria entre as Secretarias 
Municipais de Segurança 
e Educação. São atendidas 
crianças do 6º ao 9º ano. 
A ação leva palestras, di-
nâmicas de grupo e ativi-
dade física com o objetivo 
de aproximar a corpora-
ção das crianças e levar 
mensagem de educação 
e respeito ao próximo. O 
intuito é prevenir e educar, 
dando suporte para que a 
criança e o pré-adolescen-
te desenvolvam a autocrí-
tica e saibam fazer esco-
lhas saudáveis para a vida.

– Avenida Tancredo Neves
– Rua São Francisco
– Praça Geraldo Costa
Nesta noite, o evento 
será encerrado na Praça 
da Estação, onde haverá 
músicas natalinas, brin-
cadeiras com as crianças 
e Papai Noel saudando o 
público infantil.
Depois da chegada, o Pa-
pai Noel receberá as crian-
ças em sua casinha no cen-
tro da Praça Geraldo Costa 
até o dia 23 de dezembro.
Esperamos vocês!

Balé da Cidade 
apresenta peça russa 
no Teatro Metrópole

em Taubaté

Guarda Municipal de Taubaté
realiza atividade para crianças

do Projeto Esperança

Imperdível: Parada de 
Natal com chegada do 

Papai Noel em
Tremembé

O Show na Praça movi-
menta a Dom Epaminon-
das, Eletro e Vila Rica neste 
fim de semana em Taubaté.
No Sábado, 5, tem Ca-
sarão da Música na Dom 
Epaminondas, às 9h30. 
Cerca de 40 alunos de vá-
rias idades tocam de MPB 
a sertanejo e até pop rock. 
Canções de Raça Negra, 
Jorge e Mateus e Jota 

O programa Comum-U-
nidade em Ação, da Se-
cretaria de Esportes e 
Lazer, vai encerrar suas 
atividades em 2015, no 
próximo dia 12 (sábado), e 
retorna no dia 15 de feve-
reiro de 2016. A exceção 
é o Ritmo Livre na Praça 
Santa Terezinha, que ter-
mina 2015 no dia 16 de 
dezembro e volta no dia 13 
de janeiro no ano que vem.
Durante o período, 
as “abas” para inscri-
ções no site oficial da 
P r e f e i t u r a 
(www.taubate.sp.gov.br) 
também estarão desativa-
das, mas retornam assim 
que as atividades se re-
estabelecerem em 2016. 
Atualmente, cerca de seis 

Quest estão entre os des-
taques da apresentação.
Mais tarde, a 
Praça da Eletro recebe o 
Grupo de jovens Adonai, 
às 14h. Com a Campanha 
de Ação e Cidadania, o 
grupo promoverá teatro, 
música e outras atividades 
recreativas. No domingo 
é a vez da Vila Rica rece-
ber o projeto com Daver-

mil pessoas estão regu-
larmente inscritas nos 13 
subprogramas: Ativida-
des Circenses, Brincar 
de Viver, Caminhando 
para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, 
Ginástica Artística, Ginás-
tica Rítmica, Gol do Fu-
turo, Handebol Educação, 
Lutando pela Paz, Ritmo 
Livre, Vida Ativa e Viva 
Vôlei. O programa visa 
atender a população em 
maior vulnerabilidade so-
cial, nos próprios bairros. 
O Comum-unidade em 
Ação ainda tem o papel 
de proporcionar ativida-
de física da infância à 3ª 
idade. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3624-8740.  

ton Campos & Moacir, 
a partir das 9h30. Com 
apoio do violão, a dupla 
taubateana promete tocar 
o melhor do sertanejo e 
forró universitário. Ar-
tistas como Henrique & 
Juliano, João Neto & Fre-
derico e Jads & Jadson 
estão presentes no reper-
tório da dupla. O projeto 
Show na praça é gratuito.

Números (2015) Gol do 
Futuro: 700 inscritos
Vida Ativa: 1.191 inscritos
Viva Vôlei: 117 inscritos
Ritmo Livre: 1.845 inscritos
Escola da Bola: 
601 inscritos
Caminhando para 
Saúde: 343 inscritos
Brincar de Vi-
ver: 40 inscritos
Handebol e Educa-
ção: 470 inscritos
Lutando pela 
Paz: 70 inscritos
Geração Espor-
te: 28 inscritos
Circo Reviver: 131 inscritos
Ginástica Artís-
tica: 71 inscritos
Ginástica Rítmi-
ca: 157 inscritos. 
TOTAL: 5.764 inscritos.

Show na Praça agita
Taubaté com

apresentações
artísticas

Com cerca de seis mil
participantes,

Comum Unidade em
Ação encerra

atividades em 2015



página 2 A GAzetA dos Municípios 03 de dezembro de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 03/12/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessaria-
mente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câ-
maras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região 
Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Muni-
cipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
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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.
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dade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
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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.

AVISO: PREGÃO N°051/2015-Objeto:Registro de preços para aquisição de mate-
rial de escritório e escolar-Tendo em vista Feriado do dia 08/12 em comemoração 
ao dia de Nossa Senhora da Conceição e Ponto Facultativo no dia 07/12, fica al-
terada a data de abertura do pregão em epígrafe para o dia 17/12/2015 às 09:30hs, 
as demais cláusulas do edital continuam inalteradas. S. L. Paraitinga, 02/12/2015. 
Claudney Márcio da Silva–Pregoeiro.

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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Ano-Novo e autoestima

Há décadas, indagado sobre as expectativas da virada de mais 
um ano, exclamei: Ano-Novo! Ano-bom? Depende de nós!

Paiva Netto

Cada ano que desponta renova a esperança em dias mais feli-
zes. Previsões são feitas, metas estabelecidas. Entretanto, nada 
se modificará se não soubermos que, por detrás do ideário de um 
mundo melhor, é indispensável, logo em primeira instância, uma 
postura íntima, espiritual-ecumênica, exteriorizada em boas 
ações. Há décadas, indagado sobre as expectativas da virada de 
mais um ano, exclamei: Ano-Novo! Ano-bom? Depende de nós!

O dom da Vida
O sofrimento é uma realidade. Mas deverá ser eternamente as-
sim? A vida é um dom. O ser humano, porém, precisa reconhe-
cer o próprio valor, que se inicia no Plano Espiritual, de onde to-
dos viemos. Quando se fala em desenvolvimento da autoestima 
da população se pensa, às vezes, somente no “desfavorecido da 
sorte”. Este, em diversas ocasiões, demonstra mais força de von-
tade do que o “bem situado”. Senão como explicaríamos a sua 
sobrevivência? Vejam o exemplo das mães pobres. A elite de um 
país é o seu povo; o que significa afirmar que desse modo deve 
ser tratado, para que qualquer nação cresça. Não inveje “quem 
está por cima”. Enquanto se faz isso, não se avança. Lembro-
me de que, no colégio, aprendi que Eduardo VIII (1894-1972) 
– aquele que abdicou do trono da Inglaterra porque se apaixonou 
pela americana Wallis Simpson – tinha, digamos, uma tremenda 
baixa autoestima. O pai, Jorge V, que era dominador, não acredi-
tava nele. Portanto, não julguem apenas pela aparência ou pelo 
status social das criaturas quando o assunto for psicológico.
Nossa fortaleza vem de dentro. Logo, a prece é um fator essen-
cial para nos fortificar. Não é esconderijo de covardes. Orar ro-
bustece! Por isso, vou concluir estas simples palavras com uma 
oração de Jesus. Sabendo Ele que as criaturas estão constante-
mente apressadas, deixou uma oração curtinha, embora muito 
eficiente. Perfeita para começar o ano, ou qualquer hora: É a 
Prece Ecumênica do Cristo, o Pai-Nosso, que se encontra no Seu 
Evangelho, segundo Mateus, 6:9 a 13:

Pai-Nosso — a Prece Ecumênica de Jesus

“Pai Nosso, que estais no Céu, santificado seja o Vosso Nome.
“Venha a nós o Vosso Reino.
“Seja feita a Vossa Vontade assim na Terra como no Céu.
“O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
“Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos 
nossos ofensores.
“Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, por-
que Vosso é o Reino, e o Poder, e a Glória para sempre.
“Amém!”.

Que essa mensagem tenha feito bem a Você, para que acredite 
ainda mais na preciosidade que é a sua existência e siga em fren-
te porque Deus está presente! E, se for ateu, prossiga adiante, 
mas fazendo o Bem, pois vale a pena viver.

Tom Jobim e o ParlaMundi da LBV
O Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, em Brasí-
lia/DF, comemorou, em 25 de dezembro, 21 anos de existência. 
Desde que o inaugurei no Natal de Jesus, em 1994, o ParlaMun-
di da LBV, como também é conhecido, tornou-se referência de 
um local aberto à troca de ideias e proposições ecumênicas vi-
sando à Paz Mundial.
Um dos seus mais destacados incentivadores, Tom Jobim, sau-
doso expoente da música brasileira e um dos criadores da Bossa 
Nova, antes de voltar à Pátria Espiritual, em 8/12/1994, registrou 
seu carinho pela iniciativa em um clipe para a TV: “Eu acredito 
na vida e gosto de viver. Isso aparece nas minhas composições. 
Mas agora eu quero convidar você para cantar uma canção di-
ferente. O Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica é a 
Sinfonia da Solidariedade Universal”.
Caro Tom, onde quer que esteja, pois os mortos não morrem, 
a nossa mais sincera homenagem pela contribuição em prol do 
entendimento dos povos. Suas canções perpetuam o amor e o 
respeito à vida, passo primeiro para o surgimento de uma socie-
dade verdadeiramente solidária.

Agradecimento
Gostaria de agradecer a grande quantidade de cartas, e-mails e 
cartões que recebi na passagem do Natal Permanente de Jesus e 
pela chegada de mais um ano. Retribuo tantas manifestações de 
amizade, desejando a todos um 2016 repleto de realizações no 
Bem. Que Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, nos 
inspire na melhor condução de nossas vidas, fortalecendo em 
nossos corações o sentimento de solidariedade e de paz!

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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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 de 
Taubaté 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

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) realiza na próxima sex-
ta-feira, 4 de dezembro, o 
espetáculo solidário “Fuss-
ta 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-
sonagens como palhaço, 
bailarina e Papai Noel 
recepcionarão o públi-
co em clima festivo. O 
evento faz parte da Cam-
panha de Natal “Doe um 

brinquedo e faça uma 
criança feliz”. Caixas de 
arrecadação estão distri-
buídas em locais de gran-
de circulação 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.

Fundo Social de Solidariedade 
de Taubaté realiza espetáculo 

solidário de Natal

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-
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.

Alunos de escola municipal 
de Taubaté visitam asilo


