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A GAzetA dos Municípios

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-

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-

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.

Taubaté comemora 
370 anos com show 
de Renato Teixeira

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

A equipe de futebol mascu-
lino de Pindamonhangaba, 
categoria Sub 19, é consi-
derada a segunda melhor 
do Estado de São Paulo. 
O time foi vice-campeão da 
Copa São Paulo, competi-
ção promovida pela Asso-
ciação Paulista de Futebol. 
A final ocorreu em São 
Roque e o adversário con-
tou com o apoio da torcida.
De acordo com a avaliação 
do técnico do time de Pin-
da, o jogo foi bem dispu-

Nos dias 13 e 21 de no-
vembro, ocorreu na Se-
cretaria de Ação Social, a 
capacitação para os conse-
lheiros tutelares e suplen-
tes eleitos neste município 
para a gestão 2016/2019 
como prevê o edital.
A capacitação promoveu 
um momento de aproxi-
mação e reflexão sobre a 
atuação do conselho tu-
telar com um órgão co-
munitário destinado a 

tado, os representantes da 
“Princesa do Norte” abri-
ram o placar da partida com 
o atacante Leonan, logo 
aos 20 minutos do 1º tem-
po. Embu empatou o jogo 
com uma cobrança de falta.
O técnico conta que no se-
gundo tempo, Pinda criou 
várias chances de gol, 
mas, a bola não entrava. 
Aos 20 minutos Embu teve 
outra chance de levantar a 
bola na área e fez mais um. 
A partir daí o time se per-

defesa dos direitos hu-
manos de crianças e ado-
lescentes. Houve aula 
expositiva da história da 
criança e do adolescente, 
ECA, sistema de garan-
tias de direitos, atribui-
ções do conselho tutelar, 
apresentação de situações 
de atendimento realizada 
pelos conselheiros, apre-
sentação de situações de 
atendimento que envolva 
a articulação com a rede 

deu emocionalmente e saí-
mos derrotados desta final.
“Sabemos que estamos no 
caminho certo, ano pas-
sado fomos 3º colocado, 
esse ano vice-campeões, 
quem sabe, ano que vem 
possamos levantar esse tão 
sonhado título. A equi-
pe vem apresentando 
uma evolução grande 
e a maioria dos atletas 
ainda têm idade para re-
presentar Pinda ano que 
vem”, comenta o técnico.

de serviços, trabalho que 
envolvam a organização 
administrativa e técnica 
do cotidiano do conselho.
C a p a c i t a d o r : 
Marcos Valdir Silva, as-
sistente social, mestre em 
serviço social pela PUC/
SP, docente do curso de 
serviço social da univer-
sidade do Vale do Paraíba, 
diretor da unidade de semi-
liberdade de São José dos 
Campos – Fundação Casa.

Futebol de Pinda é o
segundo melhor do

Estado de São Paulo

Secretaria de Ação
Social realiza capacitação 
de conselheiros tutelares 

e suplentes
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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.

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

coordenador do Proco-
mex, destaca que o semi-
nário é direcionado para 
empresários e executivos 
que atuam no comércio in-
ternacional, profissionais 
e especialistas em co-
mércio exterior, além de 
entidades e lideranças 
empresariais e de órgãos 
públicos ligados ao seg-
mento. O evento será uma 
oportunidade para se atu-
alizar com o Programa 
Nacional OEA, já adotado 
em 60 países, incluindo os 
principais parceiros co-
merciais do Brasil. Serviço 
Seminário Internacional 
Projeto OEA: Complian-
ce Data – 11 de dezem-
bro de 2015 Horário – das 
8h às 18h Local – São 
Paulo World Trade Cen-
ter (WTC) - Avenida das 
Nações Unidas, 12.551 
Mais informações: 
(11) 3812-4566 ou 
www.procomex.org.br

Empresas do Vale do Paraíba receberão 
Certificação do Operador Econômico

Autorizado (OEA) que reduz burocracia 
alfandegária

nível, porém empresários 
que preferem trabalhar 
por meio dos tablets, note-
books, ou mesmo pelo ce-
lular, poderão contar agora 
com a nova interface. Com 
o Planeja Fácil Digital, mi-
cro e pequeno empresários 
poderão analisar o negó-
cio, definir objetivos, es-
tabelecer prioridades, de-
terminar ações que devem 
ser realizadas, e, ainda, 
acompanhar as soluções 
aplicadas. “Fortalecendo 
o planejamento de sua em-
presa, o dono do pequeno 
negócio poderá obter me-
lhores resultados”, fina-
liza Fonseca. Quem tiver 
interesse deve acessar o 
link http://planejafacil.se-
braesp.com.br/ e incluir o 
CNPJ de sua empresa para 
download da ferramenta. 
Mais informações em 
w w w . s e b r a e s p .
com.br ou pelo 
0800 570 0800.

Sebrae-SP lança ferramenta
online para auxiliar o
empresário na gestão

de seus negócios

O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato, situado no 
Sítio do Picapau Amarelo, 
recebe o lançamento do li-
vro “Poeminha, o menino 
que entendia de imensos” 
neste sábado, 5, às 14h. A 
obra é de Teresa Cristina.
Em comemoração aos 370 
anos da cidade, o museu 
recebe a escritora taubate-
ana reconhecida nacional-
mente. Com uma lingua-
gem poética, o livro conta 
a história de Poeminha, 
um menino que sabia fa-
zer rimas. As ilustrações 
são de Fabio Scarenzi.
No sábado e no domin-
go acontece uma oficina 

de confecção de anjos de 
natal, às 9h e às 14h. Nos 
dois dias os personagens 
de Lobato apresentam a 
peça “Apito final” em dois 
horários, às 11h e às 16h. 
Para assistir é necessária 
retirar a senha gratuita-
mente 30 minutos antes 
do início da apresentação. 
O Sítio do Picapau Ama-
relo fica na Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº - Chá-
cara do Visconde. Mais 
informações pelo telefone 
3625-5062. Confira a pro-
gramação: Dia 5 – Sába-
do 09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo. 
09h às 11h e das 14h às 

16h – Oficina pedagó-
gica de anjo de natal.
11h e 16h – Teatro 
“Apito final”com os 
personagens do Sítio 
do Picapau Amarelo.
14h – Lançamento do 
livro “Poeminha, o me-
nino que entendia de 
imensos” de Teresa Cris-
tina. Dia 6 – Domingo
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Picapau Amarelo.
09h às 10h30 e das 14h 
às 15h30 – Oficina peda-
gógica de anjo de natal.
11h e 16h – Teatro 
“Apito final”com os 
personagens do Sítio 
do Picapau Amarelo.

Sítio do Picapau Amarelo 
recebe lançamento de livro 
neste sábado em Taubaté

O Parque do Itaim abre 
no sábado, 5, e domingo, 
6, com várias atividades. 
Nos dois dias, o públi-
co pode interagir com os 
personagens de Monteiro 
Lobato e participar de ofi-
cinas de desenho e pintu-
ra facial às 9h30 e às 14h.
O casarão do parque é 
aberto às 8h com o tema 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”. O local é uma 
réplica da casa descri-
ta por Monteiro Lobato 
no Livro “O Saci”, onde 
segundo o escritor mo-
ram seus personagens.
Os visitantes também po-
dem participar da Trilha 
Ecológica em dois ho-
rários, às 10h e às 15h, 
e da roda de contação 
de histórias, às 11h. Às 
16h acontece uma apre-
sentação teatral com os 
personagens do parque.
O Parque do Itaim fica na 

Avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim Amé-
rica. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-
5008, das 08h às 16h30.
Confira a programação:
Dia 5 – Sábado
8h - Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim
9h30 - Brincadeira com os 
personagens – Oficina de 
pintura no rosto e desenho
10h - Trilha ecológica
11h - Contação de histórias
14h - Brincadeira com os 
personagens – Oficina de 
pintura no rosto e desenho
15h - Trilha ecológica
16h - Teatro
Dia 6 – Domingo
8h - Abertura do Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta” 
– Brinquedoteca e biblio-
teca – Mesa de pebolim

9h30 - Brincadeira com os 
personagens – Oficina de 
pintura no rosto e desenho
10h - Trilha ecológica
11h - Contação de histórias
14h - Brincadeira com os 
personagens – Oficina de 
pintura no rosto e desenho
15h - Trilha ecológica
16h - Teatro
O local é aberto das 06h 
às 18h e oferece ainda:
08h às 17h – par-
ques infantis;
08h às 17h – quios-
ques para lanches e 
área para piquenique;
09h às 16h30 – brinca-
deiras com monitores;
15h (de terça a sexta-
feira) – trilha ecológi-
ca monitorada, median-
te prévio agendamento;
09h às 11h30 e das 14h 
às 16h30 – um dia de 
vivência no Parque, 
com programação para 
grupos e excursões.

Oficinas, brincadeiras e 
teatro no Parque do

Itaim em Taubaté
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N°70/2015 – No dia 04/12/2015, 
o Sr. Prefeito ALEX EUZÉBIO TORRES, HOMOLOGOU o pregão para Contrata-
ção de Serviços Médico Ginecologista, considerando a adjudicação pelo Pregoeiro, 
à empresa: Carper-Serviços Médicos e Medicina Ocupacional S/S Ltda. ME, na 
ordem de R$99.008,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

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

Paraitinga/SP.

Pindamonhangaba prepara 
uma grande festa de Natal. 
A Prefeitura realizou par-
ceria com a Acip - Associa-
ção Comercial e Industrial 
-  e com o Sincomercio 
- Sindicato do Comércio 
Varejista de Pindamo-
nhangaba - para fazer com 
que as festividades em co-
memoração ao nascimento 
do menino Jesus sejam re-
pletas de magia e alegria.
A chegada do Bom Ve-
lhinho está marcada para 
o dia 04 de dezembro, a 
partir das 19 horas na Pra-
ça Monsenhor Marcondes. 
Em Moreira César será  

dia 06, às 19h30, onde 
ele  irá  receber as crian-
ças na Praça do Cisas.
No dia 04 a cidade terá 
o Paradão de Natal, com 
desfile de representantes 
da Acip, Camerata Jovem, 
Hípica Vigilato, bicicletas, 
motos, jeeps, carros anti-
gos, alunos da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer, Corporação Musi-
cal Euterpe, Cia de Dan-
ça Lago do Cisne, CEU 
das Artes, Cia Cênica de 
Dança Mônica Alvaren-
ga, Ballet Cássia  Oga-
ta, Studio de Dança  El 
Azama, Escola de Dança 

Gorette Von Gall, Grupo 
Maculelê de Capoeira, 
Programa Nosso Bairro, 
Gemada  Dende Maruô  e 
Projeto Saindo das Ruas. 
Entre os dias  05 e 22  de 
Dezembro haverá a Banda 
Alegria,  Cantata de Na-
tal no coreto  e apresen-
tações de dança na Praça 
Monsenhor Marcondes, 
a partir das 20 horas. 
A população também 
poderá visitar o presé-
pio na Praça da Cascata 
até o dia 09 de janeiro, 
quando haverá o Encon-
tro de Grupos Folclóri-
cos, a partir das 9 horas.

Prefeitura de Pinda
prepara atrações de Natal

Confira a programação completa
 
PRESÉPIO
Exposição de figuras do Presépio do acervo municipal
Local: Praça da Cascata
De: 04/12/15 a 09/01/16

CHEGADA DO PAPAI   NOEL    
Dia 04, às 19h, na Praça Mons. Marcondes
Dia 06, às 19h30, na Praça do CISAS em Moreira Cesar
Visitação na casinha na Praça Mons. Marcondes - das 19h30 às 22 horas
 
BANDA ALEGRIA
 Dia: 05, 06, 08, 09, 17, 18, 19, 20, 21 e 22/12/15, das 20h às 22h
Praça Monsenhor Marcondes
 
CONCERTO NA MATRIZ
Concerto Ave Marias II com o Quarteto Cantos Sagrados
Dia 16 de dezembro, às 20h, na Igreja Matriz
 
CANTATA NO CORETO
·         Coreto da Praça da Cascata, a partir das 20h
·         03/12 - Projeto Guri
·         05/12 - Escola de Dança Gorette Von Gal
·         06/12 - Escola de Dança Lago do Cisne
·         10/12 - Escola Art Toledo
·         11/12 - Corporação Musical Euterpe
·         12/12 - Ballet Julia Pyles
·         13/12 - Estúdio El Azama
·         17/12 - Coral Madrigal InCantum
·         18/12 - Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga
·         19/12 - Coral IA3
·         20/12 - Conatus Studio de Dança
·         21/12 - Coral Ágape

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TABA
-YBATÉ, que significa al-
deia (taba) elevada (ybaté). 
Por volta de 1628, o ban-
deirante Jacques Fêlix re-
cebeu da Condessa de Vi-
mieiro, neta e herdeira de 
Martim Afonso de Souza, 
a missão de demarcar suas 
áreas. Após isso, Taubaté 
é passada a condição de 
Vila em 5 de dezembro de 

1645, e recebe o nome de 
São Francisco das Cha-
gas de Taubaté, que é o 
padroeiro do município. 
Tornou-se um centro ir-
radiador de bandeirismo. 
Com o advento do ouro 
em Minas Gerais, instalou-
se a Casa de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 

primeiras a participar da 
Revolução Industrial, 
com a instalação da CTI 
(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O 
franco desenvolvimento 
do município rendeu-lhe 
por muito tempo, o títu-
lo de Capital do Vale, por 
ser um dos municípios 
que desempenhou papel 
importante na evolução 
histórica e econômica da 
região e do país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.

Parabéns  
Taubaté 370 Anos 

05 de Dezembro

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
oferece oficina de mode-
lagem em argila todo do-
mingo do mês. Esta ativi-
dade acontece no Bosque 
da Princesa, na área pró-

xima à biblioteca. Este tra-
balho é desenvolvido com 
o artista Sérgio Callipo, 
das 10 horas ao meio dia.
A oficina é gratuita e a po-
pulação não precisa levar 
nada para participar. Esta 
oficina faz parte da progra-

mação do “Bosque Cultu-
ral”, realizada pelo Depar-
tamento de Cultura, e é um 
evento aberto ao público.
O participante será orien-
tado pelo artista plás-
tico para a confecção 
de suas próprias peças.

Oficina de argila é oferecida
todo domingo em Pinda

O Taubaté Han-
debol venceu o 
ADJF/Independência Tra-
de/MRS, de Juiz de Fora 
(MG), nesta quarta-feira, 
dia 2, e garantiu vaga nas 
semifinais da Liga Nacio-
nal Masculina de Han-

debol. O adversário na 
semifinal será Itajaí (SC).
Os confrontos das 
semifinais serão em dois 
jogos. O primeiro jogo 
será já neste sábado, 5 
de dezembro, em Itajaí – 
ainda sem horário defini-

do. O jogo de volta será 
na próxima quarta feira, 
9 de dezembro, às 19h, 
em Taubaté.
A decisão da Liga Nacio-
nal está marcada para o 
dia 13 de dezembro, do-
mingo, em jogo único.

Taubaté Handebol
vence e agora busca vaga
na final da Liga Nacional

No próximo sábado, dia 
5, aniversário de Tauba-
té, acontece uma carreata 
com o Papai Noel pelas 
ruas da cidade, com saída 
da Av. Vila Rica, Estiva, 
às 19h. O bom velhinho 
vai passear pela cidade, 
distribuindo a alegria do 
natal e celebrando os 370 
anos de Taubaté. A che-
gada está prevista às 20h, 
na Praça do Cristo Reden-

tor, Alto do Cristo, onde 
o Papai Noel vai rece-
ber as crianças com uma 
grande festa. 
O caminho da carre-
ata vai seguir por es-
tas vias: Av. Vila Rica, 
Av. Voluntário Benedito 
Sérgio, Rua dos Passos, 
Av. Charles Schneider (até 
a rotatória do shopping), 
Av. Itália, Av. Independên-
cia, Rua Dr. Emílio Win-

ther, Praça Santa Terezi-
nha, Rua Voluntário Pena 
Ramos, Rua Humaitá, 
Rua Capitão Jacinto Pe-
reira de Barros, Av. De-
sembargador Paulo de 
Oliveira Costa, Av. Dom 
Pedro I, Rua Itacolomi, 
Av. Cel. Francisco Go-
mes Vieira e Praça do 
Cristo Redentor. Toda 
população está convida-
da para esta grande festa.

Taubaté comemora os 
370 anos com carreata do 

Papai Noel

A Escola do Trabalho da 
Estiva em Taubaté realiza 
neste mês uma Feira de 
Artesanato com exposi-
ção de aproximadamente 
400 peças confeccionadas 
pelas alunas da unidade.
Quem for à feira poderá 
comprar bolsas, carteiras, 
bonecas de pano, lixeiri-
nhas para carro, almofa-
das, panos de prato, en-
feites em recipientes de 
vidro, kits para quarto de 

bebê, porta chá, porta bi-
juteria, roupas de bebê, 
vestido de crochê, en-
tre outros. A finalidade é 
expor e vender as peças 
produzidas pelas alunas, 
levando à comunidade a 
importância do artesanato 
também como terapia ocu-
pacional. A Feira de Arte-
sanato da Escola do Traba-
lho da Estiva acontece até 
o dia 15 de dezembro, nos 
seguintes dias e horários: 

na segunda-feira, das 8h às 
17h; e de terça a sexta-fei-
ra, das 13h às 22h. A uni-
dade fica na Rua Edmundo 
Morewood, 551. Vale lem-
brar que a unidade Jabo-
ticabeiras II também está 
realizando a mesma Feira 
de Artesanato. A exposi-
ção nessa unidade acon-
tece de segunda a sexta-
feira, das 8h às 21h30, na 
Avenida Marechal Arthur 
da Costa e Silva, 1.555.

Escolas do Trabalho recebem
Feira de Artesanato



05-06-07 de dezembro de 2015página 4 A GAzetA dos Municípios

Termina neste sábado o 
Festival de Avaliação dos 
alunos da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. A modalidade 
que vai encerrar esta ativi-
dade é o futsal. A partir das 
7h30, os alunos entrarão 
na quadra do Alto Tabaú. 
O Festival de Avaliação 
é uma atividade que tem 
como objetivo promover 
a integração entre os alu-
nos, fazer com que os pais 
acompanhem o desenvol-
vimento dos filhos e para 
que os professores possam 
observar a evolução espor-
tiva de cada um dentro da 

A Defesa Civil de Pin-
damonhangaba realizou 
a demolição de duas re-
sidências no Alto Tabaú 
no dia 23 de novembro. 
As casas estavam aban-
donadas e sendo usadas 
por usuários de drogas. 
Devido aos problemas 
causados pelo abando-
no, o proprietário au-
torizou a demolição.

sua modalidade, buscando 
direcioná-los às equipes 
de treinamento específico. 
A Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer oferece 
mais de 10 modalidades 
esportivas, masculinas e 
femininas, e os alunos de 
todas as atividades partici-
pam do festival. Uma das 
modalidades de destaque 
do Festival foi a Ginásti-
ca Rítmica, pois, centenas 
de familiares acompanha-
ram o evento das alunas, 
onde puderam conferir as 
belíssimas performances 
realizadas. No último fi-
nal de semana aconteceu a 
avaliação de futsal, hande-

As casas estavam desa-
bitadas há anos e com 
as estruturas comprome-
tidas, devido ao aban-
dono e um incêndio. 
Com o risco iminente de 
queda e o perigo de atin-
gir pedestres próximos ao 
local, a Defesa Civil reali-
zou a demolição para pre-
venir possíveis acidentes.
Esse trabalho tem ob-

bol e futebol. Dezenas de 
alunos foram observados 
pelos pais e professores. 
Os professores da Secre-
taria acrescentam que com 
o festival os técnicos das 
modalidades podem en-
contrar novos talentos.
O secretário de Juventu-
de, Esportes e Lazer co-
menta que durante todo 
o festival a participação 
dos pais foi muito impor-
tante, os alunos sentem-se 
valorizados e ficam ainda 
mais motivados. Ele para-
beniza os professores pelo 
belo trabalho que todos 
vem realizando nos giná-
sios e centros esportivos.

jetivo de resguardar a 
vida das pessoas que 
vivem nessas residên-
cias ou em torno delas. 
As casa estavam sem 
portas, janelas, abasteci-
mento de água e energia. 
Além de serem usadas 
por usuários de dro-
gas, essas casas eram 
usadas para tráfico de 
drogas e prostituição.

Festival de avaliação de 
esportes termina neste

sábado em Pinda

Defesa Civil faz demolição 
para garantir a segurança 

da população de Pinda


