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A GAzetA dos Municípios

Mais de 200 pessoas se 
formaram nas oficinas de 
dança e ritmos, realizadas 
nos centros comunitários 
de diversos bairros, den-
tro do Programa Nosso 
Bairro. A cerimônia de 
apresentação das turmas e 
entrega de certificados foi 
realizada na quarta-feira 
(21), no Teatro Galpão. 
Participaram os grupos de 
dança de salão do Cidade 
Jardim, ritmos do Ouro 
Verde e Vila São Benedi-
to, balé do Cidade Jardim 
e Karina Ramos, dança 
de rua do Cerâmica e do 
Vila Rica, e capoeira do 
Vila São Paulo e Bela Vis-
ta, além de convidados de 
projetos anteriores. A mo-
radora do Cidade Jardim, 
Andreia Feitosa, é mãe das 
trigêmeas Ruth, Rebeca e 
Raquel, de 7 anos. Essa 
foi a segunda vez que as 
meninas participaram das 
aulas de balé. “O progra-

ma foi muito bom na vida 
das minhas filhas e elas 
amaram! Mostraram um 
bom desenvolvimento nas 
aulas, a professora Larissa 
falou que elas têm talento. 
É um projeto maravilhoso, 
porque antes, as meninas 
chegavam da escola e fi-
cavam no computador ou 
em frente à televisão. Com 
as oficinas, elas iniciaram 
na atividade física. O pro-
grama mudou a vida de 
muita gente, inclusive das 
minhas filhas”, afirmou. 
“Espero que retorne para 
o nosso bairro novamen-
te”, pediu. Para o prefeito 
de Pindamonhangaba, que 
esteve presente prestigian-
do os alunos, o Programa 
Nosso Bairro tem uma 
função social muito im-
portante. “A função princi-
pal da Prefeitura é melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas. Esse programa 
leva a cultura e a sociali-

zação para os bairros, e 
é uma oportunidade para 
descoberta de novos talen-
tos. Precisamos investir na 
criançada e na juventude, 
oferecendo opções para 
seu desenvolvimento. As 
apresentações dessa noi-
te foram muito bonitas, 
de qualidade. Estão todos 
de parabéns!”, elogiou. A 
iniciativa é da Secretaria 
de Governo por meio do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura. As oficinas 
são realizadas por meio 
dos projetos Ativa Idade 
e Crescendo no Esporte, 
da Secretaria de Esportes. 
As apresentações encer-
raram as atividades deste 
ano, tanto dos centros co-
munitários (dança e arte-
sanato) como das tendas. 
Mais de 10 mil pessoas já 
foram atendidas nos três 
anos de edição do pro-
grama. O ‘Nosso Bairro’ 
retorna no ano que vem.

Mais de 200 se formam 
nas oficinas de dança e 

ritmos nos centros
comunitários

A partir da próxima se-
mana, a MRS Logística 
realizará a manutenção 
na passagem da via férrea 
em dois pontos da cidade. 
Por isso, a Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Trânsito, realizará algu-
mas interdições de ruas 
e desvios, organizando o 
fluxo de veículos. Nos dias 
3 e 4 de novembro, a par-
tir das 7 horas, a rua Vo-
luntário Vitoriano Borges 
será interditada em toda a 
sua extensão. A interdição 
será a partir da rua Eloy 
Chaves, após a rotatória, 

A partir desta quarta-
feira, dia 28, a linha 07 
(Rodoviária Velha / Vila 
Aparecida) passa por mu-
danças no seu percurso 
já na chegada ao bairro, 
para beneficiar os morado-
res da Vila Comerciários 
II. Com o trajeto anterior, 
a linha atendia somente a 
extremidade do bairro e de-
vido ao pedido da comuni-
dade, a Secretaria de Mo-

na esquina da padaria e, 
no outro sentido, após a 
rotatória do cemitério mu-
nicipal, esquina com a rua 
Francisco de Oliveira. As 
demais vias permanecerão 
liberadas.   Nos dias 10 e 
11 de novembro, a partir 
das 7 horas, a rua Dr. Fre-
derico Machado também 
será interditada para ma-
nutenção da via férrea. A 
interdição será a partir da 
rotatória da Praça Barão 
Homem de Mello, senti-
do linha férrea, e, do outro 
lado, na rua dr Frederico 
Machado, altura do Sin-

bilidade Urbana fez uma 
avalição do melhor itine-
rário. O ônibus que vem do 
Centro, sentido Vila 
Aparecida, vai fazer o 
seguinte percurso: Av. 
Engenheiro Milton de 
Alvarenga Peixoto, 
Rua Antônio Candido 
de Oliveira Filho, Rua 
Antônio Campos, Rua 
Umberto Fernandes Pin-
to, Rua Palmira Apare-

dicado dos Metalúrgicos, 
sendo que o acesso à rua 
7 de Setembro permane-
cerá liberado. As demais 
vias também estarão com 
o trânsito liberado. Impor-
tante destacar que as inter-
dições serão realizadas a 
pedido da MRS Logística. 
O Departamento de Trân-
sito da Prefeitura alerta os 
motoristas para que evi-
tem os locais interditados 
o máximo possível, para 
prevenir maiores trans-
tornos e morosidade no 
trânsito, principalmen-
te nos horários de pico. 

cida de Morais, Rua Is-
mael Gomes de Toledo, 
Rua José do Sacramento, 
Rua José Alves de Brito, 
Rua Jaime Domingues 
da Silva e Av. Voluntário 
Benedito Sérgio. Já fo-
ram sinalizados seis no-
vos pontos de parada nas 
Ruas Antônio Candido de 
Oliveira Filho, Umberto 
Fernandes Pinto e Palmi-
ra Aparecida de Morais.

Manutenção na via férrea 
interditará ruas em Pinda Prefeitura de Taubaté

informa alteração de
itinerário de ônibus

1 – Willian Matheus 
Quintanilha N. da Sil-
va da E.E. Dr. Gené-
sio Cândido Pereira 
foi eleito
Prefeito Municipal Mi-

rim com 181 votos.
2 – Diana Aparecida So-
ares Bispo da EMEF 
Fundação Paiol Grande 
foi eleita Vice Prefeita 
Mirim com 132 votos.

3 – Gabriel Silvei-
ra da Cruz da EMEF 
Coronel Ribeiro da Luz foi 
eleito Presidente da 
Câmara Mi-
rim com 104 votos

Resultado Projeto Prefeito 
Mirim em São Bento 

do  Sapucaí

A ELEKTRO vem pau-
tando sua estratégia de 
sustentabilidade nos 
três pilares: Gestão Hu-
mana e Sustentável, 
Eficiência no Uso dos 
Recursos e Inovação Tec-
nológica e de Processos. 
Direcionando projetos 
e ações para esse foco.
Para fazer parte do progra-
ma de tarifa diferenciada 
Baixa Renda, o titular da 
conta deve estar cadastra-
do no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal ou ser be-
neficiário dos Programas 

Bolsa Escola ou Bolsa 
Alimentação. O cadastra-
mento nestes Programas 
é realizado pelas Prefei-
turas Municipais e dentro 
dos critérios estabelecidos 
pela ANEEL.
Para informar os clientes 
sobre os novos critérios 
e efetuar seu cadastro, a 
Elektro enviou formulá-
rios junto com a conta de 
energia elétrica. Vale res-
saltar que os usuários po-
dem solicitar o desconto 
na tarifa a qualquer tem-
po, bastando que tenha 
em mãos o cartão de be-

nefício dos Programas do 
Governo Federal e envie o 
formulário encaminhado 
e entre em contato com a 
Elektro, através do te-
lefone 0800 701 0102.
Neste mês de outubro a 
ELEKTRO realizou no 
município a entrega de 
kits contendo 05 lâmpa-
das econômicas para os 
usuários cadastrados a en-
trega aconteceu no prédio 
onde esta sendo instalado 
o Programa Bolsa Família 
no período das 9h as 16hs 
onde grande parte dos usu-
ários estiveram presentes.

São Bento do Sapucaí
Kit Eficiência Elektro
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade 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 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio 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.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra de negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acre-
dita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimadu-
ras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele 
pode grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga 
e qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras 
leves a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar 
formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.

Humor

A paciente pergunta:
- Doutor como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a es-
querda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida...
***
O chefe diz:
- No mês passado erramos no valor do seu salário adicionando 500 reais e você não 
reclamou. Este mês que reparamos o erro e descontamos 500 reais do seu salário,-
você vem reclamar?
- É que um erro eu ainda tolero e deixo passar, mas dois erros já é demais.
***
O caipira vai visitar o compadre e como a porta estava aberta, ele entra e encontra 
o compadre no quarto, assistindo a televisão:
- Aí, compadre, firme?
- Não futebor...
***
Um velhinho de bengala caminha pela rua quando vê um garotinho brincando e lhe 
pergunta:
- Que idade você tem?
- Seis anos, meu senhor.
- Seis anos! Murmurou o velhinho. E não tem nem mesmo a altura da minha ben-
gala!
- E quantos anos têm a sua bengala?
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai,o que é um gênio?
- Pergunte à sua mãe, já que ela se casou com um.
- O que? Não sabia que a mamãe tinha se casada duas vezes. Retrucou o garoto.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do 
caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja 
tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não 
tente sanar amarguras da alma com modificações que lhe criem exagerada depen-
dência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos 
do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar a sede da Terra. Não 
apresse o por do Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer até o último 
raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de paz após o barulho 
cessar. Não apresse teu amor, ele tem seu tempo certo de semear nos solos mais 
áridos do teu coração. Não apresse a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não apresse o outro, pois ele tem seu tempo 
certo para florescer aos olhos do Criador. Não apresse a ti mesmo, pois precisarás 
de tempo para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações 

O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.

Só amanhece o dia para quem está despertado.

Agora, Inês é morta.

Atenção munícipes! 
Conforme decreto Nº 
922/2015 fica decreta-
do no dia 30/10/2015 
Ponto facultativo nas re-
partições públicas mu-

nicipais em período in-
tegral em virtude do 
Feriado comemorativo 
ao dia do servidor públi-
co (dia 28 de outubro). 
Segundo o decreto fi-

cam mantidos os servi-
ços essenciais de aten-
dimento à população 
no Centro de Saúde III. 
Mais informações 
em no link Leis.

Informações sobre o
feriado do Servidor Público

em Redenção da Serra

Administração Municipal 
está trabalhando para ad-
quirir bens,adequar a fro-
ta municipal,apoiando os 
eventos para promover o 
turismo e executar obras 
que irão beneficiar a todos 
os cidadãos redencenses, 
confira no descritivos as 
obras realizadas ou em 
andamento e as aquisi-
ções e todas as realizações 
para o nosso município.
=> Construção da Pon-
te que liga os bairros do 
Gramado ao Pinheiri-
nho -Parceria Estado e 
Município. = concluído;
=> Construção da Cozi-
nha escola da Secreta-
ria de Promoção Social 
- Projeto São Paulo So-
lidário - etapa Além da 
Renda - Parceria Estado 
e Município = concluído; 
=> Construção da rede plu-
vial de águas para o bairro 
do Gramado - Parceria Es-
tado (SABESP) e Municí-
pio.= em fase de execução;
=> Retomada das obras da 
Creche Municipal - Par-
ceria Estado e Município 
= em fase de construção;
=> Manutenção das es-

tradas rurais - recur-
so próprio = em obras;
=> Reforma do Centro de 
Saúde e Posto Saúde da 
Família - Parceria Estado 
e Município = em obras; 
=> Construção do Campo 
Society - Parceria União 
e Município - em obras;
=> Adequação do Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Banheiros adap-
tados) - Parceria Estado 
e Município = concluído;
=> Aquisição de uma van, 
dois carros 0km para a 
Secretaria de Educação;
=> Aquisição de uma Doblo 
e mais dois carros 0km 
para Secretaria de Saúde;
=> Aquisição de um car-
ro 0km para Secretaria de 
Administração (gabinete;
=> Instalação de acade-
mias ao ar livre em diver-
sos bairros do município;
=> Realização da FEA-
GRES, Rainha do Ro-
deio, Arraial da Gente, 
Carnaval, Arraiá de San-
to Antônio, Aniversá-
rio da Cidade e apoio as 
festas dos bairros rurais;
Além de todas as ativida-
des que foram concluídas 

ou estão em execução a 
Administração Municipal 
vem investindo na edu-
cação como a melhora na 
qualidade da merenda es-
colar, distribuição de uni-
formes e material escolar, 
cursos de qualificação 
executados pelas Secreta-
ria de Agronegócio e Meio 
Ambiente, Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho e Pro-
moção Social em conjun-
to com o CRAS e Fundo 
Social de Solidariedade.
No esporte realização de 
diversas atividades nas 
quadras do Centro e bair-
ro Nossa Senhora das 
Graça, Campeonato Mu-
nicipal de Futebol, vôlei 
e o tradicional campeo-
nato municipal de truco.
Na saúde a Administração 
Municipal vem trabalhan-
do para atender as necessi-
dades do munícipes com os 
medicamentos e profissio-
nais da área e manutenção 
dos veículos que fazem os 
transportes dos pacientes.
Os desafios são muitos, 
porém quando o trabalho 
é realizado com seriedade 
os resultados aparecem!

Redenção da Serra
Obras em execução pela 
Administração Municipal
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A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será realiza-
da no dia 22 de novembro, 
sendo a mesma organizada 
pelo Secretaria de Espor-
tes e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
respeitando-se o regula-
mento elaborado pelo or-
ganizador da prova e que 
se passa a ser transcrito 
nos itens abaixo descritos:
Dos participantes:
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
Das inscrições:
As inscrições serão limi-
tadas a 500 participantes 
e poderão ser realizadas 
até o dia 16/11/2015. Te-

Os moradores da Vila São 
Benedito e região rece-
bem, oficialmente, nesta 
quarta-feira (28), as obras 
de pavimentação asfáltica 
da Travessa das Palmei-
ras. A inauguração está 
marcada para as 18 horas 
e será realizada em frente 
ao número 500. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras, fo-
ram 1525 m² asfaltados na 
travessa, além de 450m² 
nas vielas do entorno. O 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
as obras de galerias de 
águas pluviais no Shagri
-la, levando mais qualida-
de de vida para a popula-
ção do bairro. A obra ainda 
está em andamento. De 
acordo com informações 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura, mesmo ainda 
não tendo sido concluída, 
a iniciativa já resolveu o 
problema de inundação 
no bairro, porque agora a 
água das chuvas já pode 
escoar para a rede prin-
cipal, que está pronta. O 
secretário de Obras expli-

rão o custo de R$35,00 
mais a taxa de adminis-
tração do site. Não haverá 
inscrição no dia da prova.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 21/11/2015 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 
18 anos só poderão par-
ticipar da prova pedestre 
mediante autorização dos 
pais, técnicos ou respon-
sáveis, os quais assumirão 
a responsabilidade pelo 
atleta no que diz respeito 
a sua saúde e a possíveis 
acidentes antes, durante 
e depois do encerramento 
da prova. A idade míni-
ma para a participação da 
Prova Pedestre será de 16 

investimento da Prefei-
tura foi de R$60 mil em 
material, pois a obra foi 
realizada totalmente com 
mão de obra própria, da 
equipe da Usina de Asfal-
to. Além da pavimenta-
ção, utilizando o método 
CBUQ – Concreto Betu-
minoso Usina a Quente –, 
foram feitas ainda guias e 
sarjetas. Antes do asfalto, 
a equipe da Subprefeitura 
de Moreira César havia 
realizado as obras de ga-

cou que a tubulação prin-
cipal, com dimensão de 
1,20m, saiu do córrego 
localizado na área verde, 
em direção à rua 11. Su-
biu 120 metros até a rua 8, 
dobrou a esquerda seguin-
do por mais 80 metros até 
a rua 7. No percurso, fez 
a ligação com uma viela 
sanitária, usando tubula-
ção de 0,80m, até a rua 4, 
com extensão de mais 80 
metros. Também foram 
executados diversos ra-
mais para as dez bocas de 
lobo construídas, utilizan-
do tubulação de 0,40 me-
tros. Ainda falta realizar a 

anos , isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-
gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:
A prova acontecerá no 
dia 22 de Novembro de 
2015 – Domingo, às 8:00 
horas, saindo e chegando 
na Praça Geraldo Costa, 
em frente a antiga Estação 
Ferroviária, num percur-
so de 8.000 metros, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Da Premiação:
Para os atletas que chega-
rem em 1º, 2º, 3º, lugares 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
todos os atletas receberão 
medalhas de participação.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site: www.ins-
cricaonacorrida.com.br

lerias na travessa, soman-
do 198 metros lineares 
de tubulação de 0,60m, 
somado aos 60 metros de 
ramal de uma viela, com 
tubulação de 0,40m, e cer-
ca de 30 metros de ramais 
interligando a galeria com 
as bocas de lobo, também 
com tubulação de 0,40m. 
A galeria também utili-
zou mão de obra própria 
e teve o investimento, 
com material utilizado, 
de cerca de R$100 mil.

complementação das redes 
secundárias, por isso, não 
é possível estimar o custo 
final do investimento, já 
que a obra está sendo re-
alizada com administração 
direta e ainda estão sendo 
comprados os materiais 
para o restante do serviço. 
Além da galeria de águas 
pluviais, a Sabesp está, 
desde a última semana, 
recolhendo as solicitações 
para realizar a ligação de 
esgoto nas residências. 
Com essas iniciativas, 
melhorará em muito a 
qualidade de vida nos 
moradores do bairro.

Inscrições abertas para 
XXXII Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”

Travessa das Palmeiras 
recebe pavimentação

em Pinda

Shangri-la recebe obras 
de galeria em Pinda

O Arranjo Produtivo Local 
(APL) do Mel – Apicultu-
ra Sustentável tem gerado 
renda aos produtores ru-
rais de Taubaté. A Prefei-
tura compra o mel em sa-
chê, oriundo da agricultura 
familiar, para a merenda 
escolar da rede municipal 
de ensino, o que garan-
te renda aos apicultores, 
fortalece o agronegócio e 
alimenta bem as crianças 
do município. No início 
da atual gestão foram ad-
quiridos 5.341 kg de mel, 
por um período de qua-
tro meses, e por conta da 

ótima aceitação, no ano 
de 2015 o contrato teve a 
aquisição do produto na 
ordem de 12.812 kg, um 
salto de 239%, que benefi-
cia cerca de 43.000 alunos 
e mais de 70 apicultores. 
É um investimento de R$ 
542.550,00 que a Prefei-
tura de Taubaté realiza 
diretamente na agricultu-
ra familiar. Além disso, 
foi aberta concorrência 
de outorga de permissão 
de uso para exploração de 
próprio municipal (box) 
no MERCATAU, onde a 
Cooperativa Agropecuária 

do Vale do Paraíba – CO-
APVALE (cooperativa de 
apicultores) foi a vence-
dora, abrindo assim sua 
sede em Taubaté. A Pre-
feitura de Taubaté oferece 
apoio, desenvolvimento e 
crescimento do agronegó-
cio. O Arranjo Produtivo 
Local do Mel é reconhe-
cido pelo Estado e União, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação e do Ministé-
rio do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Ex-
terior, respectivamente.

Mel gera renda para
apicultores de Taubaté e
alimenta alunos da rede

municipal de ensino

No sábado, 31, o Mercatau 
recebe o cantor Du Guer-
rero pelo projeto Mercado 
Musical, às 9h30. O obje-
tivo é levar entretenimento 
aos visitantes da feira nas 
manhãs de sábado. Com 
mais de 15 anos dedica-

dos à música, Du já abriu 
show de grandes nomes 
da música nacional, como 
Cidade Negra, Nando Reis 
e Teatro Mágico. Pós-gra-
duado em guitarra pelo 
IG&T (Instituto de Gui-
tarra e Tecnologia), Guer-

rero promete interpretar 
canções de Lulu Santos, 
Djavan e Beatles nesta 
apresentação. A atração é 
gratuita. O Mercatau fica 
na Rua Professora Esco-
lástica Maria de Jesus, 
no bairro Jardim Eulália.

Du Guerrero agita Mercado 
Musical neste sábado em 

Taubaté
A Escola Municipal de En-
sino Fundamental e Médio 
Professor José Ezequiel de 
Souza criou um Núcleo de 
Documentação e Memória 
com o objetivo de resgatar 
a história da unidade. Todo 
o acervo histórico existente 
desde a fundação da escola 
em 1959, quando perten-
cia à Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras está 
sendo catalogado e digita-

lizado sob a coordenação 
do professor de história, 
Vinicius Panazzolo, com 
participação de alunos 
voluntários. O Núcleo de 
Documentação e Memória 
tem como objetivo resga-
tar, organizar e divulgar 
todo o acervo manuscrito, 
iconográfico, bibliográfico 
e documental da escola. 
Além de estimular e apoiar 
o trabalho de pesquisa de 

graduação e pós-gradua-
ção; produzir instrumentos 
de pesquisa para o trabalho 
acadêmico e produzir tex-
tos e trabalhos de divulga-
ção. Em atividade desde 
agosto deste ano, o Nú-
cleo já conseguiu levan-
tar a primeira planta das 
instalações da unidade até 
fatos curiosos como ates-
tados de idoneidade moral 
de professores da época. 

História da Escola José Ezequiel de 
Souza é resgatada em Taubaté


