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A GAzetA dos Municípios

Ametra oferece
200 vagas para cursos
profissionalizantes em 

2017

Oficinas da Prefeitura 
de Pinda realizam
apresentações de

final de ano

Centro de Convivência do 
Idoso realiza festa de
encerramento de 2016

Atleta de Pinda é vice no 
Paulista de Natação

A Ametra (Atendimento 
Múltiplo na Educação e 
no Trabalho) está com 200 
vagas disponíveis para 
cursos profissionalizantes 
gratuitos voltados para es-
tudantes da rede pública e 
particular, que tenham de 
14 a 17 anos. As matrícu-
las serão realizadas de 6 
a 13 de dezembro, na rua 
Armando Salles de Olivei-
ra, 284, Centro.
São oportunidades para 
os cursos de: Serigrafia, 
Informática, Web Design, 
Inglês e Espanhol. O Senai 

As oficinas de Teatro da 
Prefeitura, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, realizadas no Tea-
tro Galpão e no CCI Vila 
Rica, fazem na terça (29) 
e na quarta-feira (30) suas 
apresentações de final de 
ano. As apresentações são 
gratuitas e serão realizadas 
terça no Museu , e quarta, 
no Teatro Galpão. Os faci-
litadores são Laila Gama e 
Victor Narezi.
A primeira turma a se 
apresentar será a Oficina 
Juvenil e Adulto no Mu-

O Centro de Convivência 
do Idoso “Darcy Nunes do 
Nascimento” realizou na 
última sexta-feira, 25 de 
novembro, a festa de en-
cerramento das atividades 
de 2016.
Os idosos passaram uma 

O nadador pindamonhan-
gabense Diego Nascimen-
to ficou com o vice-cam-
peonato nos 100 metros 
Peito do Campeonato Pau-
lista de Verão de Natação 
- XXIV Troféu José do 
Carmo Neves. 
Ele e Tarcísio de Alen-
car, ambos da catego-
ria Petiz 2 (12 anos)  
representaram a cidade na 

concede certificado apenas 
para os cursos de Web De-
sign e Informática, sendo 
os demais certificados pela 
própria Ametra.
Esses cursos capacitam os 
jovens para uma futura in-
serção no mercado de tra-
balho. As aulas terão iní-
cio em fevereiro de 2017, 
com turmas no período da 
manhã e tarde.
Para fazer a inscrição é 
preciso estar acompanha-
do do responsável e apre-
sentar cópias do RG, CPF, 
comprovante de endereço, 

seu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, às 19 horas. 
O espetáculo será um pout 
pourri de cenas: “Fulô das 
Histórias”. Entrada gratui-
ta, classificação livre.
Na quarta-feira (30), serão 
realizadas três apresenta-
ções. Os ingressos para 
este dia devem ser retira-
dos a partir das 18 horas, 
na bilheteria do Teatro 
Galpão. A primeira apre-
sentação da noite será às 
19 horas, com a turma da 
Oficina Infantil. Eles apre-

tarde animada com músi-
ca, fantasias e até apresen-
tação das funcionárias da 
Secretaria.
Atualmente, o Centro de 
Convivência atende 800 
idosos, dos mais diferentes 
bairros do município, que 

competição com excelen-
tes resultados. 
Os representantes de 
Pinda, da equipe Sejelp 
- Ferroviária, conquista-
ram as seguintes premia-
ções: Diego Nascimen-
to foi vice-campeão nos 
100m Peito, 12° lugar  
200m Medley e 17° lugar 
50m Livre; e Tarcísio de 
Alencar foi 6° lugar nos 

declaração escolar e uma 
foto 3×4. O horário de 
atendimento é das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30.
Adultos
A Ametra também está 
com uma novidade para 
2017, que são as turmas 
para adultos a partir de 18 
anos. As inscrições serão 
realizadas no mesmo perí-
odo que os outros cursos.
São 30 vagas, com 10 alu-
nos em cada turma, para 
os cursos de: Informática, 
Serigrafia e Inglês.

sentarão uma brincadei-
ra cênica: “A criação do 
mundo - uma Lenda Indí-
gena”. Classificação livre.
Às 20 horas, o grupo Ofi-
cina CCI Vila Rica apre-
senta o estudo de cena 
“Curtas de Teatro, também 
com classificação livre.
A noite será encerrada 
com a apresentação dos 
alunos da Oficina Juve-
nil e Adulto, às 21 horas, 
apresentando o esboço te-
atral “Cenas Darc”. A clas-
sificação etária do público 
é de 12 anos.

participam de atividades 
como: coral, dança, alon-
gamento, hidroginástica, 
aulas de informática e pas-
seios culturais.
O prédio fica localizado na 
rua Ismênia de Mattos Ri-
bas, 106, na Vila Marli.

50m Livre, 10° lugar 100m 
Costas, 13° lugar 400m li-
vre e 16° lugar 100m livre. 
O Campeonato Paulis-
ta de Verão de Natação 
- XXIV Troféu José do 
Carmo Neves foi reali-
zado entre os dias 25 e  
27 de novembro, em Bau-
ru. Nesta competição par-
ticiparam 353 atletas de 36 
entidades.
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Curiosidades

Quando os conquistadores ingleses chegaram à Austrália, se assustaram ao ver es-
tranhos amimais que davam saltos incríveis. Imediatamente, chamaram um nativo 
(os aborígenes australianos são extremamente pacíficos) e perguntaram qual o nome 
do animal. Os indígenas sempre repetiam “kan ghu ru” e, portanto, o adaptaram ao 
inglês “kanguroo” (canguru). Depois os lingüistas descobriram o significado, que 
era muito claro, os indígenas estavam dizendo “não te entendo”.
***
 Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações químicas, for-
ças nucleares, tudo isso representa formas de energia e são todas formas diferentes 
da mesma coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir a luz e um remo girando rapidamente na água 
pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em eletricidade, as ex-
plosões químicas em movimento, as reações nucleares em sons e assim por diante.
***
Cinco motivos para beber água de manhã

1º.) Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil a ab-
sorção de nutrientes.
2º.) Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3º.) Ajuda a perder peso. Beber 500 mls. de água pela manhã faz seu metabolismo 
trabalhar 25% mais rápido.
4º.) Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando numa pele 
macia e brilhante.
5º.) Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções diárias 
e combatendo infecções.

Humor

Um certo candidato a deputado procurou um “pai de santo” pra fazer uma consul-
ta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O “pai de santo” 
começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão ace-
nando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e esta indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zim fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zim fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um oficial federal muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro: 
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao proprietário e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer proprie-
dade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Ficou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas, e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do governo 
federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, sendo perseguido 
pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A cada passo que dava o touro 
chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre para a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Por que Deus criou os irmãos?

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de um irmão 
significam mais do que as palavras podem expressar. Um irmão compartilha das 
travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos cochichos e das brincadeiras, 
das brigas e dos joelhos esfolados e quando a gente cresce deixando para trás a me-
ninice é gostoso relembrar as pequenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim, 
quando Deus criou os irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e 
amar durante toda a vida.
***
Segundo uma lenda chinesa, uma jovem recém-casada, se dava muito mal com a 
sogra. Desesperada, pediu a um sábio, que lhe desse algumas ervas para envene-
nar a mulher e recomendou para que ela fizesse o chá e que a mãe do seu marido 
ingerisse um pouquinho de chá por dia e que era para não levantar suspeita e que 
mantivesse uma relação cordial com ela. A jovem assim fez o que foi sugerido. Al-
gumas semanas depois, sua delicadeza tinha conquistado a mulher. As duas viviam 
como mãe e filha. A moça voltou, desesperada, ao sábio pedindo um antídoto para 
recuperar a saúde da sogra. Sorrindo, ele lhe disse que as ervas não eram venenosas 
e sim curativas.

Pensamentos, provérbios e citações

Não, eu não esqueci, eu só não quero lembrar.

Não julgue sem conhecer.

O tempo é o relógio da vida.

Até Deus tem um inferno: É seu amor pela humanidade.

Correr não adianta, é preciso partir a tempo.

A gente não faz amigos, apenas os reconhece.

Nenhuma herança é tão rica quanto à honestidade.

MISCELÂNEA “Ecologistas do Futuro” 
desenvolvem horta em 

espiral em Pinda

Os alunos do curso “Eco-
logistas do Futuro”, reali-
zado pela equipe do Proje-
to de Educação Ambiental 
Casa Verde, tiveram mais 
uma aula dinâmica, no 
dia 18 de novembro. A 
atividade contou com a 
participação de profissio-
nal do Departamento do 
Meio Ambiente da Prefei-
tura, dando continuidade 
ao projeto sobre horta em 
espiral com hortaliças e er-
vas medicinais.
Esse projeto, chamado de 
“Espiralando Fitoterápi-
cos”, vem sendo desenvol-
vido pela Casa Verde, com 
o objetivo de desenvol-
ver no aluno o gosto pela 
aprendizagem, propor-
cionando o relaxamento 
por meio do contato com 
a terra e a natureza. Visa 
ainda promover momentos 
de prazer e valorização ao 
produzir plantas medici-

nais e hortaliças que serão 
utilizadas nas refeições, 
estimulando assim o de-
senvolvimento de respon-
sabilidade por parte dos 
participantes.
Tendo em vista que a im-
plantação das hortaliças 
na alimentação quando 
produzidas na escola ou 
a domicílio, se transfor-
mam em alimentos saudá-
veis, higiênicos, saboro-
sos, oportunizam grande 
economia e também en-
riquecem o cardápio com 
nutrientes que não estão 
presentes em outros tipos 
de alimentos, decidiu-se 
implantar este projeto na 
Casa Verde. Além dis-
so, a tarefa de cultivá-las 
proporciona participação 
coletiva dos alunos e con-
fiança nas suas próprias 
capacidades.
De acordo com a ges-
tora da Casa Verde,  

a parceria dos depar-
tamentos de Meio  
Ambiente e de Agricultu-
ra da Prefeitura foi muito 
importante para o desen-
volvimento da atividade. 
“Contamos com a valiosa 
parceria dos profissionais 
do Departamento de Meio 
Ambiente e do Departa-
mento de Agricultura de 
Pindamonhangaba, que 
prontamente nos atende-
ram com muita atenção e 
compromisso”, disse ela.  
“Foi um dia bem cansati-
vo, mas um cansaço que 
gerou bons frutos. Foi 
muito gratificante e pro-
dutivo observar a partici-
pação de todos os envol-
vidos, que demonstraram 
muito empenho e dedica-
ção. Estão todos ansiosos  
para verem o trabalho 
pronto, produzindo aquilo 
que fizeram com muito ca-
rinho”, concluiu.
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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 
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.
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Adolescentes do Cidade Nova 
recebem ações de saúde e 

prevenção em Pinda

A unidade de saúde do 
bairro Cidade Nova rea-
lizou, na última semana, 
uma ação dupla: de cons-
cientização sobre o mos-
quito Aedes aegytpi e de 
orientação sexual para os 
adolescentes entre 14 e 16 

anos, alunos da Escola Es-
tadual José Pinto Marcon-
des Pestana. 
No total, 210 alunos parti-
ciparam da iniciativa, que 
tem como objetivo aproxi-
mar as unidades de saúde 
da comunidade e realizar 

essa orientação com ado-
lescentes.
As representantes da uni-
dade foram até a escola, 
conversaram com os jo-
vens e solucionaram suas 
dúvidas sobre esses dois 
temas.

Centro de Especialidade
Médicas recebe reforma
em Pindamonhangaba

Aluno de escola municipal de 
Pinda é premiado em

concurso de desenho nacional

O prédio do CEM – Cen-
tro de Especialidades Mé-
dicas – está passando por 
uma reforma completa.  A 
obra é resultado de con-
vênio com a Secretaria de 
Saúde do Estado, em um 
total de R$1.213.209,20 
de investimento, soman-
do-se a contrapartida da 
Prefeitura.
Mesmo com as obras, o 
expediente no CEM não 
será interrompido. De 
acordo com informações 
da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura, a reforma 
teve início pelo segundo 
andar do prédio, que teve 
os serviços daquele local 
descentralizados. Eram 

O aluno Guilherme Aguiar 
da Conceição, do 2º ano 
A, da Escola Municipal 
Profª Madalena Caltabia-
no Salum Benjamim (Ara-
retama), foi o vencedor 
do 5º Concurso Nacional 
Abracopel de Redação 
e Desenho, na categoria 
“Desenho (6 a 8 anos)”, 
etapa nacional. O tema do 
concurso foi “Eletricidade 
com Segurança - Eu me 
preocupo!” e o aluno de 
Pindamonhangaba concor-

eles: Saúde da Mulher 
(agora no antigo PA da 
Unimed), Vigilância Sa-
nitária (agora em prédio 
no bairro São Benedito) e  
Farmácia Central (agora 
na rua Albuquerque Lins). 
Com a descentralização 
desses serviços, foi pos-
sível iniciar a obra. A in-
tenção é finalizar essa pri-
meira parte, descer a obra 
para o primeiro andar e 
remanejar os serviços da-
quele local para o andar já 
pronto, e assim sucessiva-
mente, para que não haja 
prejuízo no atendimento à 
população. 
Reforma completa
Segundo informa-

reu com outros 2 mil estu-
dantes.Cada concorrente 
deveria enviar um desenho 
acompanhado de uma fra-
se autoral relacionados ao 
tema, com a orientação de 
um professor e a autoriza-
ção dos responsáveis. A es-
colha de material e técnica 
eram livres, sendo a única 
exigência o não uso de 
meios eletrônicos, como 
computadores. O período 
de inscrição do concurso 
foi entre 3 de março e 10 

ções da Secretaria de  
Obras da Prefeitura, o pré-
dio passará por reforma 
completa, sendo revisão 
de toda a parte elétrica,  
manutenção do telhado, 
reforma dos banheiros 
com readequação para 
acessibilidade, pintura 
geral interna e interna, 
reforma da fachada, tro-
ca de pisos, e readequa-
ção de algumas salas,  
que serão transformadas 
em novos consultórios 
médicos, entre outras me-
lhorias. 
A previsão de entrega da 
obra é para 2017. O CEM 
é localizado na Rua Frede-
rico Machado, s/nº, centro.

de setembro.
A cerimônia de premiação 
do aluno será dia 12 de 
dezembro, reservada ape-
nas para os envolvidos no 
processo: aluno, professor 
e representantes da unida-
de escolar e da Abracopel. 
Aluno e professor serão 
premiados, cada um, com 
um tablet, um livro, um 
troféu e um certificado di-
gital. A escola também re-
ceberá troféu e certificado 
digital.

Ações Especiais de 
Saúde do Novembro 

Azul atendem mais de 
400 homens em Pinda

Mais de 400 homens fo-
ram atendidos somente 
nas ações especiais de saú-
de do Novembro Azul, na 
última semana - sem con-
tabilizar as demais ações 
sociais e de utilidade pú-
blica.
A campanha é realizada 
durante o mês inteiro nas 
unidades mas, de 19 a 27 
de novembro, foram rea-
lizadas ações especiais de 
mobilização,  descentrali-
zadas, para chamar a aten-
ção sobre a importância 
dos homens cuidarem de 
sua saúde.
A semana de eventos ter-
minou no sábado (26), na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, onde foram reali-
zados gratuitamente: so-
licitações de exames para 
rastreamento de doenças 
cardiovasculares, função 
renal e hepática, dosagem 
de hormônios da próstata 
e DST/AIDS; aferição de 
pressão arterial, orienta-
ção psicológica, triagem 
odontológica, orientação 
nutricional, cálculo de Ín-
dice de massa corpórea,  
teste de glicemia capilar, 
orientações sobre beleza 
para homens, corte de ca-
belo e barba, massagem 
relaxante, serviço de apoio 
e orientação profissional, 
orientações gerais para a 
saúde dos homens, além 
de apresentações de balé e 
teatro.
“Foi muito emocionante 

ver a procura das pessoas, 
principalmente dos ho-
mens para o cuidado com 
sua saúde. As ações agre-
gadas foram estratégicas 
para atrair os homens e 
conscientizá-los sobre a 
importância dos cuidados 
com a saúde e acredito que 
tivemos um resultado bas-
tante satisfatório”, avaliou 
a enfermeira responsável 
pela campanha.
Foram parceiros da Pre-
feitura na realização desse 
evento de sábado: ONG 
Trabalhadores da Colheita 
Final, UNOPAR, Massa-
gens Relaxantes, Escola  
de Beleza FÊNIX, Con-
sultoria de Beleza  Mary 
Kay, Conselho Municipal 
da Consciência Negra, 
Corrente do Bem - Orien-
tações para Curriculuns, 
Centro Educacional Futu-
ra - Enfermagem,  FAPI 
- Escola Técnica Enfer-
magem, CR- Desenvolvi-
mento Humano - Psicolo-
gia, Terapias Alternativas, 
Nutrição.
Ações da Semana
As ações do Novembro 
Azul começaram no dia 19 
de novembro com a aber-
tura oficial feita na Igreja 
Metodista Bela Vista, onde 
foram feitas atividades 
sociais e de saúde, como 
serviços de enfermagem, 
psicólogos, corte de cabe-
lo e barba, solicitação de 
exames e atividades infan-
tis. Na terça-feira (22), foi 

realizada a 2° Caminhada 
Azul de Moreira César, no 
Recinto São Vito, sendo 
que ao fim do trajeto foram 
feitas atividades sociais e 
de saúde.  E, na quarta-fei-
ra (23), foi feita uma ação 
especial com os funcioná-
rios da Secretaria de Obras 
e DSM - Departamento de 
Serviços Municipais, no 
Crispim.
Outra atividade realizada 
foi uma palestra na facul-
dade UNOPAR sobre o 
papel social do homem, 
serviços de enfermagem e 
terapias alternativas para 
tratamento do câncer, na 
quinta-feira (24). Na sex-
ta-feira (25), o sindicato 
Sindmetp fez um evento 
aberto com diversas ativi-
dades durante todo o dia, 
como aferição de pressão 
arterial, orientação com 
enfermeiras e um bate-pa-
po com os temas: câncer 
de próstata, terapias alter-
nativas e papéis sociais do 
homem.
O Novembro Azul tem o 
objetivo de criar a cons-
ciência coletiva para a 
necessidade de preven-
ção e o auto-cuidado,  
isto é, a responsabilida-
de com a própria saúde.  
Até o final deste mês, os 
homens com mais de 40 
anos devem procurar a 
unidade de saúde mais 
próxima de sua casa para 
realizar exames e receber 
orientações.
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APAMEX muda local de 
atendimento em Pinda

Balé da Cidade de 
Taubaté traz dois

espetáculos de estreia 
no Teatro Metrópole

A APAMEX - Associa-
ção Pindamonhangaba de 
Amor Exigente - irá trans-
ferir os serviços de aten-
dimento e tratamento psi-
coterapêutico para a Casa 
dos Conselhos. 
Os atendimentos antes 
eram feitos na Casa de 
Triagem e mudarão de en-

Em ação solidária o Balé 
da Cidade de Taubaté traz 
dois espetáculos de estreia 
no Teatro Metrópole. 
O primeiro “O que tinha 
de ser” do coreógrafo Fá-
bio Alcântara, no dia 5 de 
dezembro, aniversário da 
cidade, às 19h30. Os in-

dereço a partir do dia 1 de 
dezembro.
A Casa dos Conselhos fica 
na Travessa Rui Barbosa, 
n° 3, Centro, atrás do Pa-
lacete 10 de Julho. 
Os atendimentos serão fei-
tos na segunda-feira das 
18h30 às 21h30, terça-fei-
ra e quinta-feira das 8h às 

gressos poderão ser troca-
dos por produtos de higie-
ne pessoal uma hora antes 
do espetáculo. Os produ-
tos arrecadados serão em 
prol do FUSSTA (Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté). 
A segunda estreia será no 

12h e quarta-feira 7h30 às 
17h.
Todos os atendimentos 
são gratuitos e têm o ob-
jetivo de atender crianças, 
adolescentes e familiares 
com comportamento so-
cialmente inadequados, 
principalmente pelo uso 
de álcool e drogas.

dia 12 de dezembro, às 
19h, da obra “Do amor, 
só sei dançar com você” 
de Gustavo Fataki Olivei-
ra. Os ingressos poderão 
ser trocados por um brin-
quedo. O Teatro Metrópo-
le fica na Rua Duque de 
Caxias, nº 312, no Centro.

Tradicional presépio será 
instalado em novo local
em Pindamonhangaba

O tradicional presépio de 
Pindamonhangaba, que há 
52 anos embeleza a cas-
cata da Praça Monsenhor 
Marcondes durante a épo-
ca natalina, será aprecia-
do pelos munícipes, neste 
ano, em novo local: o sa-
guão da Prefeitura.
A mudança de local de 
exposição do presépio se 
dá devido ao vandalismo, 
pelo segundo ano con-
secutivo, na Manjedoura 
construída na cascata da 
Praça, que foi incendiada 
e teve sua estrutura total-
mente comprometida, não 
podendo ser reconstruída 
pela falta de tempo hábil 

para a compra do mate-
rial. Os organizadores das 
festividades entenderam, 
então, que o melhor local 
para que o presépio con-
tinue integrando a festi-
vidade natalina na cidade 
é o saguão da Prefeitura. 
Lá, durante todo o mês de 
dezembro, estará sendo 
realizada uma exposição 
com um grupo de artistas 
plásticos da cidade e a vi-
sitação continuará sendo 
aberta ao público, durante 
o horário de expediente da 
Prefeitura, ou seja, de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.
O presépio é obra do res-

peitado artista plástico de 
Pindamonhangaba, José 
Soares Ferreira, o “Zé San-
teiro”. As hoje 19 peças 
foram confeccionadas em 
gesso com base em madei-
ra, e datam do ano de 1964.  
Originalmente era com-
posto por 20 peças, mas 
com o passar dos anos 
um carneiro se que-
brou. Em 2013, foi feita 
uma reforma completa  
de todas as peças rema-
nescentes, com conserto e 
pintura, tendo a ajuda da 
esposa do seu Zé, a Maria 
Aparecida Ferreira, mais 
conhecida como Dona 
Cida.


