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O espetáculo A Magia da 
Dança, com direção e co-
reografia da professora 
Alessandra Penha, marca 
a finalização da Oficina de 
Dança da FundArt (Fun-
dação de Arte e Cultura 
de Ubatuba). O evento 
acontece no próximo sá-
bado, dia 5 de dezembro, 
no Centro de Convenções 
(rua Lia de Barros s/n, 
ao lado do aeroporto), às 
20h30. A entrada é gratuita.
No mesmo dia 5, das 18 
às 23 horas, acontece o 
lançamento do livro Es-
crafunchando o Lagamá, 
de Julinho Mendes. O 
evento contará com uma 
sessão de autógrafos pelo 
autor, sarau literário e co-
quetel caiçara, e aconte-
cerá no Sobradão do Por-
to (Praça Anchieta, 38).
Já no dia 13 de dezembro, 
Ubatuba recebe o pianista 
Guilherme Vergueiro no 
projeto itinerante “Piano 
na Praça”, que passa tam-
bém pelas cidades de Gua-
rujá, São Sebastião, Cara-
guatatuba, Paraty e Angra 
dos Reis, além de Ubatuba.
O repertório inclui com-
posições autorais, além de 
compositores consagrados 
da MPB, como Pixingui-
nha, Cartola, Luiz Gonza-
ga, Tom Jobim, Ari Barroso 
e Waldir de Azevedo, entre 
outros. O evento aconte-
ce na Praça Anchieta, em 

frente ao Sobradão do Por-
to, das 17h30 às 19h30.
Encontro de ges-
tores culturais
As atividades de dezembro 
continuam nos dias 18 e 19 
de dezembro, com o 1º En-
contro de Gestores Cultu-
rais do Litoral Norte e Vale 
do Paraíba, que acontecerá 
no Pesqueiro Parada Obri-
gatória/Praça de Eventos.
O encontro é promovido 
pela Associação de Ges-
tão Cultural do Interior 
Paulista (AGCIP), em 
parceria com a FundArt. 
A programação envolve 
o debate sobre políticas 
públicas para a cultura e 
contará com a participação 
de integrantes do Ministé-
rio da Cultura e Secreta-
ria de Estado da Cultura.
No período da noite, 
acontecem apresenta-
ções culturais gratuitas 
com diversos grupos, sor-
teios e o show da Banda 
de Pífanos de Caruaru, 
tudo na Praça de Eventos.
Confira como se inscrever 
no encontro e a programa-
ção completa no link:http://
fundart.com.br/encontro-
de-gestores-culturais-se-
ra-realizado-em-ubatu-
ba-mes-de-dezembro/
Eventos esporti-
vos em dezembro
O calendário esportivo 
começa com o III Cam-
peonato ASSU – Sup 

Surf, promovido pela As-
sociação de Sup Surf de 
Ubatuba com o apoio da 
Prefeitura Municipal, na 
Praia Grande. O evento 
acontece nos dias 5 e 6 
de dezembro e conta com 
as categorias Iniciantes, 
Júnior, Feminino, Open 
A, Open B e Kahuna.
No domingo, 6 de dezem-
bro, a partir das 9 horas, a 
terceira e última etapa do 
Circuito Festa do Remo – 
Canoa Caiçara e Stand Up 
Paddle, reúne remadores 
da canoa caiçara e atletas 
do stand up paddle na praia 
de Iperoig, no Centro. Pro-
movida pela Secretaria de 
Esportes a prova vai defi-
nir os melhores remadores 
do ano. O início do verão 
também será marcado 
pelo evento de Solstício de 
Verão, com diversas ati-
vidades na pista de skate 
da praça Capricórnio. O 
solstício de verão é o mo-
mento em que o solatin-
ge a maior declinação em 
latitude, medida a partir 
da linha do Equador. Pela 
sua posição geográfica, 
Ubatuba recebe os primei-
ros raios de sol do verão.
Mais informações so-
bre este evento, entrar 
em contato com o Centro 
de Informações Turísti-
cas pelo telefone (0xx12) 
3833-9123 ou pelo e-mail 
cit@ubatuba.sp.gov.br

Prefeitura de Ubatuba 
convida para ballet 
e outros eventos 

em dezembro Governo reunirá dirigen-
tes de escolas, alunos e 
pais. O governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, 
determinou na manhã des-
ta quinta-feira, 3, que o 
secretário da Casa Civil, 
Edson Aparecido, assu-
ma as negociações sobre 
o processo de reorgani-
zação escolar. A primeira 
medida anunciada foi a 
discussão do processo de 
reorganização por meio de 
audiência pública, prevista 
para a próxima semana, no 
Memorial da América La-
tina. Segundo o secretário 
Edson Aparecido, cada es-
cola deve escolher um re-
presentante para participar 
do encontro. Pais e alunos 
também serão convidados 
ao debate. O processo de 
reorganização iniciado 
pelo governo estadual vai 

Em comemoração ao 
aniversário da cidade,
o Museu de História Na-
tural de Taubaté rece-
be “Uma noite no mu-
seu”. O evento acontece 
nesta terça-feira, dia 8, 
às 20h, e recebe Rena-
to Teixeira com o lan-
çamento do Coletivo 
Música Taubateana.
O Coletivo reúne diver-

ampliar em 30% o número 
de vagas de tempo inte-
gral. Para o próximo ano, 
serão 532 escolas com o 
modelo, ou seja, 39 a mais 
em relação a 2015. O au-
mento é resultado direto 
do processo em curso no 
Estado, que vai reabrir 
quase 3 mil salas que estão 
hoje desocupadas. Outro 
benefício da reorganiza-
ção escolar é a ampliação 
das escolas de ciclo único, 
que comprovadamente 
têm desempenho superior 
às unidades com mais ci-
clos. Em São Paulo, 754 
novas escolas terão ape-
nas um ciclo, o que favo-
rece a gestão e possibilita 
a adoção de estratégias 
pedagógicas focadas na 
idade e fase de aprendi-
zado dos alunos. Assim, 
2.197 escolas em todo o 

sos músicos da região, en-
tre eles Toninho Mattos, 
Rafinha Acústico, Pedro 
Freire, Camilo Frade, Die-
go Luz, Fábio Machado, 
Teteco  dos  Anjos, João 
Oliveira, Sérgio Jani-
cki, Kika, Lucas Ber-
noldi, Gustavo Les-
sa e Twyla Correia.
Renato Teixeira tem 
grande ligação com a ci-

Estado (43% do total) pas-
sarão a funcionar neste 
modelo a partir de 2016. 
Segundo o resultado do 
Idesp em 2014, as esco-
las de segmento único dos 
Anos Iniciais tiveram um 
rendimento 14,8% su-
perior às demais; as es-
colas de segmento único 
dos Anos Finais, 15,2%; 
e as escolas de segmen-
to único do Ensino Mé-
dio, 28,4% superior. 
Os estudos referentes à re-
organização foram feitos 
com base, por exemplo, 
em levantamento da Fun-
dação Seade, que apon-
tou tendência de queda de 
1,3% ao ano da população 
em idade escolar no Esta-
do de São Paulo. Entre os 
anos de 1998 e 2015, a rede 
estadual de ensino per-
deu 2 milhões de alunos.

dade, tendo composto 
várias canções inspira-
das em suas vivências no 
município, como Mor-
ro da Imaculada. Renato 
é ainda embaixador do 
Esporte Clube Taubaté.
A apresentação é gratui-
ta. O Museu de Histó-
ria Natural fica na Rua 
Juvenal Dias de Carva-
lho, 111 - Jardim do Sol.

SP fará audiência
pública para discutir

reorganização escolar

Taubaté comemora 
370 anos com show 
de Renato Teixeira
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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.
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. 
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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.

Tesouro precioso

Paiva Netto

Nas vibrações do Natal de Jesus, não há melhor oportunidade para desejar-lhes 
um próspero Ano-Novo.
O Salvador dos Povos passou pela Terra e, para trazer-nos a libertação do Espírito, 
teve de pagar pesado tributo. Mas venceu, venceu e deixou o ensinamento de que, 
ao látego da dor, surge a Luz.
O sofrimento não abate a Alma do ser humano integrado Nele, o Cristo Ecumê-
nico, o Divino Estadista. Pelo contrário, ergue o indivíduo ao seio compassivo do 
Seu Criador. Ali, a pessoa se aquece, pois encontra o Lume inapagável da Celeste 
Caridade. E conhece, enfim, a verdadeira realização material e espiritual.
E vê! Vê, ainda que esteja no plano das formas, além das estritas fronteiras do ho-
rizonte terrestre, que não mais pode amesquinhar suas visões do Mundo Infinito, 
em que impera a alegria inefável do Natal Permanente. E ela, a criatura, começa 
a distinguir de onde vem um poder que não se abastarda na promiscuidade dos 
lamaçais dos desvios humanos. E logo se vai libertando do mal.

É Natal!
Mais uma vez não morreu a Esperança, porquanto Jesus de novo nasce, como a 
ressuscitar, todos os dias, nos corações dos que O amam.
Salve, ontem, hoje e para sempre, o Teu Natal Permanente, Jesus!

Prece
E a Ele, Jesus, dirigimos esta súplica.
Glória Te damos, ó Sublime Redentor; porque, se ressuscitaste, como de fato ocor-
reu, O fizeste para que nos mantenhamos vivos no Teu Amor, na Tua Clemência, 
na Tua Compassividade, porém vivos, também, na Tua Justiça.
Cremos em Ti, e este é finalmente o verdadeiro tesouro que nos sustenta e nos 
acompanha pela Existência Eterna.
Sentimo-nos, sem vaidades, orgulhosos por ser Legionários de Deus, Cristãos do 
Teu Novo Mandamento da Religião Divina, mantenedores e voluntários da Boa 
Vontade, cantada pelos Anjos do Céu aos pastores do campo, quando surgiste en-
tre nós, há mais de dois milênios (Evangelho, segundo Lucas, 2:14).
As lutas servem para em Ti nos fortalecer, ó Libertador Sagrado, que nos livras 
das injustiças do mundo.
Servir-Te, Jesus, leva ao entendimento da real destinação dos peregrinos das es-
tradas da existência.
Se as pedras ferem os pés desnudos, o coração e a mente aprendem a perseverar 
na trilha que, com infalibilidade, conduz o que persiste redimido a beijar-Te as 
mãos e, como fizeste aos Teus Apóstolos, lavar-Te os pés; pois igualmente Tu, 
Razão de nossas vidas, caminhaste, descendo até nós, enquanto, por Teu Amor, 
por Tua Misericórdia, subimos ao Teu encontro.
Eis mais um ato da Tua Generosidade Infinita.
Contigo desejamos permanecer, laboriosos, visto que não aprovas a ociosidade, 
aguardando o toque da trombeta de Josafá, isto é, o sinal da transição dos tempos. 
Gratos, Senhor, pela Fé que diviniza e com a qual nos revestiste, de modo que não 
precisemos esperar a morte para mais claramente ver-Te e filialmente servir-Te.
Somos Teus tutelados! Por causa de Ti não somos mais órfãos.
Que mais poderíamos ambicionar, conquanto és o precioso tesouro, aquele que o 
ser humano instintivamente busca, muita vez sem ao menos saber, em toda essa 
grandeza, defini-lo sequer. O Amor Fraterno também é um nome Teu!
Glória a Ti, Jesus, ó Celeste Ressuscitado, que nos tiraste, pelo Teu Indescritível 
Sacrifício, da orfandade para os braços do Divino Pai. Guarda as nossas lágrimas 
no Teu relicário, Jesus!
Não mais vivemos perdidos nos chavascais da intolerância de todos os matizes. 
Aceita-nos, Senhor, como Teus humildes cireneus. Glória a Ti, portanto, Jesus, 
Bússola para a nossa acertada marcha. Dela, dessa Bússola que és Tu, jamais 
abriremos mão.
Salve o Teu Natal Permanente, admirável Taumaturgo!
Que assim seja!
“Glória a Deus nas Alturas, Paz na Terra aos homens [às mulheres, aos jovens, às 
crianças e às Almas Benditas, os Espíritos] da Boa Vontade de Deus!
Quem confia em Jesus não perde o seu tempo!, porque Ele é o grande Amigo que 
não abandona amigo no meio do caminho.
Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas!

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

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.

MISCELÂNEA
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  Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 | 

Tel: (12) 3676-1600 

 
 
 
 

Extrato da Lei nº 1.039 – de 03 de dezembro de 2015. 
 

 “Estima a receita e fixa e despesa do Município de redenção da Serra 
para o Exercício de 2016” – Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal 
de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a 
referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se disponível no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV de 
novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600.  
 

 

 

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
PA (Pronto Atendimen-
to) do bairro Gurilândia 
será fechado no dia 10 de 
dezembro para que seja 
efetuada a transferên-
cia de equipamentos e 
mobiliário para a UPA 
(Unidade de Pronto 
Atendimento) San Ma-

A Prefeitura de Taubaté, 
representada pela Coor-
denadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e pelo Pro-
grama Esporte para To-
dos da Secretaria de Es-
portes e Lazer participa 
nesta quinta-feira, dia 3, 
do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, 
quando haverá uma mesa 
redonda sobre o esporte 
e inclusão na cidade. O 
evento acontece no Sesc, 
que fica na avenida Mil-
ton de Alvarenga Peixo-
to, 1264, no bairro Es-
planada Santa Terezinha.
A Lei Brasileira da Inclu-
são foi aprovada no Con-

rino. A UPA San Mari-
no será inaugurada no 
dia 17 de dezembro.
O PA da Gurilândia fica-
rá fechado durante este 
período para agilizar o 
processo de mudança e 
evitar transtornos no aten-
dimento à população.
Pacientes adultos que ne-
cessitarem de atendimento 

gresso Nacional em 6 de 
julho de 2015, após 12 
anos de tramitação. Co-
nhecida como Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, a 
lei reforça a necessidade 
de ampliação dos direitos 
das pessoas com deficiên-
cia. Além de várias mu-
danças positivas relativas 
a aspectos de acessibili-
dade arquitetônica e ade-
quação dos espaços, ela 
aborda a obtenção de con-
teúdos educativos e cultu-
rais como forma de garan-
tir a efetiva participação 
desta população nas mais 
diversas atividades sociais.
Para fomentar a discussão 
do tema, a Secretaria dos 

de urgência e emergên-
cia devem se dirigir ao 
Pronto Socorro Muni-
cipal e/ou Pronto Aten-
dimento do Cecap. As 
crianças devem ser enca-
minhadas ao Pronto So-
corro Infantil e/ou Cecap.
Essas obras fazem parte da 
reestruturação do sistema 
de saúde do município.

Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado de 
São Paulo promove a Vi-
rada Inclusiva desde 2009. 
Em 2015, a Semana Inclu-
siva acontecerá de 1 a 6 de 
dezembro e reunirá uma 
série de atividades que 
incentiva o protagonismo 
das pessoas com deficiên-
cia, criando condições para 
sua inclusão em todos os 
aspectos – cultural, espor-
tivo, educativo e cidadão. 
O evento contará com ofi-
cinas, espetáculos, ativi-
dades esportivas, palestras 
e vivências, dentre outras 
atividades, para partici-
pação conjunta de pesso-
as com e sem deficiência.

Prefeitura suspende 
atendimento no PA 

Gurilândia para transferência

Taubaté recebe Dia 
Internacional da Pessoa 

com Deficiência

A Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e De-
fesa Civil de Taubaté re-
aliza nesta sexta-feira, 
dia 4 de dezembro uma 
reunião para iniciar a re-
novação do Plano de 
Contingência da cidade.
O encontro que reunirá 
gestores das secretarias 
municipais acontece às 
08h30 na Base da Defe-
sa Civil que fica na Rua 
Gentil de Camargo, s/n, no 
Parque Três Marias, no mi-
rante do Parque do Itaim.
A pauta da reunião terá 

inicio com apresentação 
das áreas de risco mape-
adas pela Defesa Civil. 
Na sequência definição 
do fluxograma de acio-
namento das secretarias 
frente a um evento adver-
so ou de desastre, quem 
chamar e em quais casos.
Outro item a ser discutido 
é a definição das ações a 
serem tomadas pelas se-
cretarias e seus departa-
mentos. E para encerrar, 
a apresentação dos re-
cursos operacionais que 
dispõe cada setor com-

posta pelos equipamen-
tos e seus operadores e 
espaços físicos que po-
dem ser disponibilizados 
em caso de ocorrência.
O encontro é impor-
tante para fortalecer 
a integração entre os 
agentes municipais no pre-
paro ao atendimento em 
situações de emergência.  
A renovação do Plano de 
Contingência é neces-
sária, pois acompanha a 
evolução da cidade para 
estar melhor prepara-
da para as ocorrências.

Defesa Civil de Taubaté 
renova Plano de Contingência 

do Município

No próximo dia 9, a Pra-
ça Dom Epaminondas 
recebe várias atividades 
especiais pelo projeto 
Quartas Show de Natal, 
a partir das 10h. Destaque 
para o cantor Leo Cha-
ves, participante do The 
Voice 2015 e membro 
do time de Lulu Santos.
O evento contará ainda 
com diversas atividades 
artísticas durante todo 
o dia como danças in-
fantis, um tributo a Raul 
Seixas, show sertanejo, 
Banda Músicos do Fu-
turo e cantata natalina 
infantil do Projeto Guri.

O projeto Quartas show 
foi iniciado em março 
e promove apresenta-
ções uma quarta-feira 
ao mês sempre ao fi-
nal da tarde. Neste mês, 
o evento estende sua du-
ração a fim de levar en-
tretenimento ao público 
neste período festivo, 
quando há ampliação 
do horário do comér-
cio e da circulação no 
centro do município.
As apresenta-
ções são gratuitas.
Confira a programação:
10h às 11h – Natal 
das crianças - Dança 

com alunos da profes-
sora Eliane Humberg
11h às 13h – Trio Ca-
rimbador Maluco - Tri-
buto a Raul Seixas
13h às 14h – Natal 
das Crianças - Dança 
com alunos da profes-
sora Eliane Humberg
14h às 16h – Natal na Roça 
- Show Sertanejo com Da-
verton Campos & Moacir
16h às 18h – Cantata 
de Natal - Projeto Guri
18h às 19h – BAMUF - 
Banda Músicos do Futuro
A partir das 19h – Leo 
Chaves - participante do 
The Voice Brasil 2015.

Leo Chaves participará 
do Quartas Show especial 

de Natal em Taubaté

Sensibilizar a sociedade 
em geral sobre os direitos 
da pessoa com deficiência 
foi o objetivo da ação pro-
movida pelo Conselho Mu-
nicipal da Pessoa com De-
ficiência na quinta-feira, 3 
de dezembro, no Calçadão 
do Centro de Ubatuba.
Participaram da iniciati-
va entidades da sociedade 
civil como a Apae (As-
sociação Pais e Amigos 
Excepcionais), a Aubae 
(Associação Ubatuba Efi-
ciente) e o Rotary, além 
de representantes dos ór-
gãos públicos como a 
Unir – Unidade de Rea-
bilitação – e a Secretaria 
Municipal de Cidadania e 
Desenvolvimento Social. 
O evento contou tam-
bém com apresentação 
do coral da Escola Ma-
dre Maria da Glória e de 
trabalhos de artesanato 
das pacientes da Unir.
Yara Regina de Camargos, 
presidente do conselho, 

destacou a vontade polí-
tica do prefeito Maurício 
em avançar a causa das 
pessoas com deficiência. 
“Houve uma prioridade 
em estabelecer o conselho 
e provocar o debate na so-
ciedade. Essa é uma causa 
muito justa e necessária. 
Estamos pecando há anos 
com a acessibilidade. As 
leis estão aí mas não são 
cumpridas, o que dificulta 
muito a vida da pessoa com 
deficiência física, mental, 
visual, entre outros tipos”.
Alexandre de Oliveira, 
presidente da Aubae, enfa-
tizou que é importante rea-
lizar eventos como esse do 
3 de dezembro, que mar-
ca o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, 
para sensibilizar sobre a 
acessibilidade. “Isso resul-
ta em avanços como par-
cerias junto ao pessoal do 
comércio, por exemplo”.
O que é acessibilidade*
Respeitar os deficientes é 

reconhecer que eles pos-
suem os mesmos direi-
tos aos bens da socieda-
de, como, por exemplo:
os cegos poderem navegar 
na internet utilizando pro-
gramas especiais para de-
ficientes visuais ou terem 
acesso à cultura por meio 
de livros escritos em Brail-
le (a escrita para cegos);
os surdos assistirem TV 
com a ajuda de legendas 
ou de um intérprete de Li-
bras (a língua dos surdos);
os deficientes físicos po-
derem ter acesso aos lo-
cais públicos graças a 
portas largas e rampas 
que permitam o trânsito 
de suas cadeiras de roda, 
ou pela garantia de en-
contrarem vagas em es-
tacionamentos próximas 
da entrada dos prédios;
escolas inclusivas onde os 
deficientes possam estudar 
nas salas de aula regula-
res com os demais alunos 
sem serem discriminados.

Evento no Calçadão celebrou 
Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência em Ubatuba
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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 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 

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 

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-

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.  

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.

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.

Alunos de escola municipal 
de Taubaté visitam asilo

Show na Praça agita
Taubaté com

apresentações
artísticas

Com cerca de seis mil
participantes,

Comum Unidade em
Ação encerra

atividades em 2015


