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A GAzetA dos Municípios

Sebrae Aqui em
Tremembé será

inaugurado no dia 02

Parque do Itaim recebe 
Papai Noel em Taubaté

Taubaté comemora 371 
anos com várias

atividades culturais

Escola do Trabalho promove 
Feira de Artesanato em Taubaté

Para fomentar empreen-
dedorismo, canal de aten-
dimento e orientação pre-
sencial do Sebrae-SP será 
instalado em parceria com 
a Prefeitura e a Associação 
Comercial e Industrial do 
município
 O Sebrae-SP, em parce-
ria com a Prefeitura e a 
Associação Comercial e 
Industrial, inaugura no dia 
02/12 o Sebrae Aqui em 
Tremembé, localizado na 
Rua Doutor Monteiro, nº 
260, no Centro, no Poupa-
tempo do Empreendedor. 
A cerimônia de inaugura-
ção será realizada a partir 
das 10 horas e contará com 
a presença de autoridades 
e empresários da região. O 
horário de funcionamento 
do escritório será das 9h às 
17h.
 O Sebrae Aqui em Tre-
membé contará com dois 
agentes de atendimento e 
também terá espaço para 

O Parque do Itaim conta 
neste domingo, dia 4, às 
14h, com a chegada do Pa-
pai Noel. 
O bom velhinho será 

Em comemoração aos 371 
anos de Taubaté, a Secre-
taria de Turismo e Cultu-
ra da Prefeitura preparou 
uma série de atividades 
para a população.
No Museu Histórico acon-
tece à exposição “Tauba-
té te quero bem” com a 
apresentação do grupo de 
dança Integrarte e inaugu-
ração da tela “O palhaço” 
de Anderson Fabiano. O 
evento é no dia 1º de de-
zembro, às 19h. A Divisão 
de Museus, Patrimônio e 
Arquivo Histórico fica na 
Avenida Thomé Portes 
Del Rey, 925 – Vila São 
José.
No Mistau (Museu da Ima-
gem e do Som de Taubaté) 
acontece uma mostra de 

A Escola do Trabalho de 
Taubaté realiza entre os 
dias 2 e 15 de dezembro, 
a Feira de Artesanato, com 
a exposição de produtos 
dos alunos que concluíram 
os cursos de Artesanato e 
Patchwork.  O funciona-
mento será durante a se-
mana, das 8h30 às 21h30, 
no auditório da unidade 
Jaboticabeiras II, na Av. 
Marechal Arthur da Costa 
e Silva, 1555.
Participarão da feira, 

atendimentos coletivos, 
como palestras, oficinas e 
cursos. A estimativa para o 
ano de 2017 é realizar 700 
atendimentos, tanto indi-
viduais quanto coletivos. 
Também será desenvolvi-
do no município projetos 
para os setores de varejo, 
comércio de confecção e 
alimentação fora do lar.
 “Todos os empreende-
dores e interessados de 
Tremembé e região que 
precisarem de orientações 
sobre o seu negócio terão 
a possibilidade do pronto 
atendimento, com a solu-
ção para sua demanda, ou 
ainda agendar um atendi-
mento com técnicos espe-
cialistas”, afirma Rodrigo 
Matos do Carmo, gerente 
do Escritório Regional do 
Sebrae-SP em São José 
dos Campos, responsável 
pela região. Para o gerente, 
a presença do Sebrae Aqui 
na cidade vai além dos re-

recebido por uma car-
reata pela região do 
parque, onde ele irá cum-
primentar as pessoas,  
principalmente as crian-

fotos antigas da cidade, 
também com a apresenta-
ção do Integrarte Dança. A 
atração está marcada para 
o dia 2 de dezembro às 
19h. O Mistau fica na Ave-
nida Thomé Portes Del 
Rey, 925 – Vila São José.
No distrito do Quiririm, o 
Museu da Imigração Ita-
liana recebe a exposição 
“Sombras de Lobato” de 
Fábio Scarenzi e Muliro 
Paparelli no dia 6 de de-
zembro às 19h. O Museu 
da Imigração Italiana fica 
na Av. Líbero Indiani, 550 
– Quiririm.
Já no dia 7 de dezembro, a 
praça Dom Epaminondas 
recebe o “Quarta Show” 
especial de aniversário a 
partir das 11h.

60 alunos com exposi-
ção de peças com preços 
que variam de R$ 5 a R$ 
100. Quem visitar o local 
poderá encontrar biju-
terias, peças em crochê,  
caminhos de mesa, panos 
de prato, bolsas, colchas, 
porta vinhos, caixinhas 
para presentes, enfeites, 
artigos de Natal, entre ou-
tros .
O objetivo é promover os 
trabalhos artesanais pro-
duzidos pelos alunos em 

sultados para os clientes, 
contribuindo para o desen-
volvimento econômico de 
Tremembé e região.
 Sobre o Sebrae Aqui
O Sebrae Aqui é um canal 
de atendimento presencial 
e de articulação criado a 
partir da celebração de 
parcerias entre o Sebra-
e-SP, prefeituras munici-
pais e entidades sem fins 
lucrativos interessadas na 
promoção da competitivi-
dade, do desenvolvimen-
to sustentável, da melho-
ria do ambiente legal e 
de negócios das micro e 
pequenas empresas, con-
tribuindo com o fortale-
cimento da economia e o 
fomento do empreende-
dorismo local.  Serviço: 
Inauguração Sebrae Aqui 
em Tremembé Local: Rua 
Doutor Monteiro, nº 260, 
no Centro (Poupatempo 
do Empreendedor) Data e 
horário: 02/12, às 10h

ças. 
Ainda haverá brincadei-
ras e apresentação da peça 
teatral “Um Sonho de Na-
tal”.

Programação “Quarta 
Show”:
11h – Grupo de dança In-
tegrarte
12h – Intervalo
14h – Gabrielzinho, Ivan e 
Du Vale
15h – Claudio Roberto 
cantando MPB
15h – Grupo de dança In-
tegrarte 16h – Cantores 
MPB: João Bosco, Nata-
nael, ângela, Ronize.
Passeio
A Secretaria ainda pre-
parou um passeio pelos 
patrimônios históricos do 
município no dia 10 de de-
zembro, com saída às 9h, 
do Convento Santa Clara. 
O Convento Santa Clara 
fica na Praça Anchieta, s/
nº – Centro.

sala de aula, além de ofe-
recer opções de presente,  
neste período que antece-
de o Natal.
Serviço: Feira de Artesa-
nato da Escola do Traba-
lho
De 2 a 15 de dezembro
Segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 21h30
Local: Auditório da unida-
de Jaboticabeiras II
Endereço: Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1555
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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.
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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.

Estação Juventude inicia 
novas oficinas em Pinda

Tremembé solicita recursos 
para infraestrutura e saúde

A Estação Juventude 
está com inscrições aber-
tas para cinco oficinas 
que serão realizadas no  
CEU das Artes, que fica na 
Av. das Orquídeas, 647, no 
Vale das Acácias. As aulas 
começaram no dia 28, mas 
quem estiver interessado 
ainda pode participar. 
Serão oficinas de Co-

O prefeito eleito de Tre-
membé (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
do Litoral Norte), Marcelo 
Vaqueli, solicitou apoio ao 
deputado Edmir Chedid 
(DEM) na liberação de re-
cursos financeiros junto ao 
governo do Estado para o 
desenvolvimento de ativi-
dades e programas em in-
fraestrutura urbana e saú-
de pública no município. 
O assunto foi abordado na 
terça-feira, 22/11, durante 
encontro na Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
(Alesp), na zona sul da ca-
pital.
“Vamos continuar atuan-
do para que os benefícios 

municação e Expres-
são e de Locução, na 
quarta e sexta-feira, das 
13h30 às 16h30; Arte 
Urbana, na terça e quin-
ta-feira, das 18h às 20h;  
Programação de Rádio 
Online, na segunda e ter-
ça-feira, das 14h às 16h; 
e Percussão, na segunda 
e quarta-feira, das 18h 

apontados pelo prefeito 
eleito Marcelo Vaqueli se-
jam destinados ao municí-
pio”, disse.
Requerimento em que tra-
ta do assunto, segundo o 
parlamentar, foi encami-
nhado ao Poder Executivo 
a fim de reforçar a impor-
tância do pleito. A solici-
tação tem como base rela-
tório, apresentado à Alesp, 
que demonstra a necessi-
dade da ampliação de in-
vestimentos para auxiliar 
a administração pública 
municipal na realização de 
atividades essenciais nes-
sas áreas e no planejamen-
to das obras e melhorias 
programadas para o próxi-

às 20h. As inscrições po-
dem ser feitas na Esta-
ção da Juventude, na Av.  
Albuquerque Lins, 355, 
Centro ou pelo siteesta-
caojuventudedepi.wixsite.
com/estacaojuventude. 
Para mais infor-
mações, entre em  
contato com o telefone 
3642-9442.

mo ano.
Tremembé, que conta com 
45.414 habitantes (IBGE 
2016), se encontra entre os 
municípios paulistas com 
baixos níveis de riqueza e 
indicadores insatisfatórios 
de longevidade e escolari-
dade, segundo o ranking do  
Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social 
(IPRS). “O apoio do 
Poder Executivo é fun-
damental para que o 
município de Tremembé ob-
tenha melhores condições  
financeiras a fim de manter 
as atividades necessárias 
em áreas como infraestru-
tura urbana e saúde”, con-
cluiu.
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Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro
Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, nº 1.880 - Campos do Jordão – SP - Telefone: (12) 3662-6000
contato@museufelicialeirner.org.br / www.museufelicialeirner.org.br

DEZEMBRO - AÇÕES

Curso para Professores: Jogos Cooperativos como Estratégia Em Sala de Aula - Data: 2/12/2016
No workshop, criado especialmente para professores e educadores, Karina Tatit Vitale apresentará jogos que 
trabalham a cooperação e o trabalho coletivo. O objetivo é ampliar o repertório dos professores, trazendo novas 
ferramentas para o combate ao bullying e outros tipos de preconceitos em sala de aula. Haverá certificado de 
participação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) - Horário: das 18h às 21h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Família no Museu – Especial de Natal: Globo de Neve com Desenhos Natalinos Data: 11/12/2016
Os visitantes poderão criar o seu próprio globo natalino - famosa decoração que alegra o Natal das famílias. A 
partir de materiais reaproveitados cada participante vai produzir um globo, que, quando agitado, fará a magia 
natalina acontecer. Ao decorar o globo, os visitantes aprenderão a criar o divertido e encantador efeito de neve e 
poderão levar as suas criações para casa. Imperdível!
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) - Horário: às 15h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

O Palco É Seu: Banda SpiderPig - Data: 11/12/2016
A programação do Museu e Auditório apresenta a banda SpiderPig. Formada por jordanenses, a banda tem reper-
tório musical de versões de grandes sucessos do pop-rock nacional e internacional dos anos 1980, 1990 e 2000. 
O grupo, que só existe há um ano, vem conquistando espaço e reconhecimento no cenário cultural de Campos 
do Jordão e região. Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 
1.880 – Campos do Jordão/SP). Horário: às 11h. Informações: (12) 3662-6000. Entrada: gratuita.
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Abertura da Exposição Fotográfica “Natureza em Preto e Branco” - Período: de 16/12/2016 a 29/1/2017
O fotógrafo Marco Cidale, que já realizou uma mostra fotográfica no Museu e Auditório, irá expor uma série 
especial de paisagens, cenas naturais, closes e imagens noturnas registradas em Campos do Jordão. Com muitos 
contrastes, luzes e sombras, a mostra promete tirar o fôlego do visitante e deixá-lo ainda mais encantado com as 
belezas naturais da cidade. A exposição começa em 16 de dezembro e fica em cartaz até o dia 29 de janeiro.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP). Horário: das 9h às 18h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita.
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Família no Museu: Visita Multissensorial - Data: 17/12/2016
Em celebração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12) e do Dia Nacional do Cego (13/12), o Mu-
seu e Auditório convidam os visitantes a vivenciarem uma experiência multissensorial pelos jardins de esculturas 
da instituição, explorando os sentidos do olfato, audição e tato. Uma oportunidade única para explorar o Museu 
de uma maneira totalmente diferente, experimentando novas relações com o entorno.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) Horário: às 11h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Família no Museu: Quilling - Data: 17/12/2016
A oficina apresentará a técnica de filigrana em papel, mais conhecida como Quilling. Trata-se de uma técnica di-
vertida onde o desenho é elaborado com fitas de papéis coloridos. Os participantes serão então convidados a criar 
um cartão de Natal e poderão levá-lo para casa.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) Horário: às 15h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Família no Museu: Roda de Conversas – A Memória Ganhando Vida a partir de
Histórias de Nossas Vidas - Data: 18/12/2016

A ação estimulará o público a contar sua história de vida, bem como ouvir e compartilhar experiências e conheci-
mentos com outras pessoas. Algumas dinâmicas de grupo serão as ferramentas lúdicas para o enriquecimento das 
histórias. Ao final, todos serão convidados a construir um poema coletivo.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) - Horário: às 11h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

De 5 a 11 de dezembro de 2016 - #SONHAROMUNDO – TEMA: PRECONCEITO
DIA DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS

Oficina #SonharUmMundo sem Preconceitos - Datas: 6, 7 e 8/12/2016
Na oficina, aberta ao público, os educadores estimularão - através de propostas, atividades e vivências - a discus-
são dos preconceitos presentes na sociedade. O objetivo é que cada participante possa compreender a importância 
das diferenças na construção de um mundo plural e mais justo.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) - Horários: 6/12 – das 9h30 às 11h30; 7/12 – das 14h30 às 16h30; 8/12 – das 9h30 às 11h30
Inscrições: contato@museufelicialeirner.org.br ou (12) 3662-6000
Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Encontro #CriarUmMundo sem Preconceitos - Data: 8/12/2016
Encontro de sensibilização para o tema do preconceito, visando o reconhecimento das diferenças, dialogando 
abertamente sobre elas e compreendendo a importância de valorizá-las. A ação será ministrada por Eduardo Tatit 
Vitale e deverá contar com o apoio de educadores do Museu para conduzir ações, reflexões e propostas de sensi-
bilização. Haverá certificado e as inscrições devem ser feitas antecipadamente.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) - Horário: das 18h às 21h - Inscrições: contato@museufelicialeirner.org.br ou (12) 3662-6000
Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Mesa redonda: A Inclusão de Pessoas com Deficiência em Ambientes Culturais - Data: 9/12/2016
A consultora em acessibilidade Amanda Tojal e a audiodescritora Lívia Motta, que participaram da implantação 
do Programa de Acessibilidade do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, farão uma apresentação 
sobre os princípios que nortearam a criação e introdução dos materiais, apresentando ao público todos os recursos 
implementados, e promovendo uma discussão sobre inclusão de pessoas com deficiências em ambientes culturais.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP) - Horário: às 15h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Estação #SonharUmMundo sem Preconceitos - Data: 10/12/2016
Instrutivas e animadas “minioficinas” vão propor ao público a discussão dos vários preconceitos enraizados na 
sociedade. O objetivo é criar consciência e reflexão sobre o tema e identificar onde e como é possível trabalhar 
por um mundo mais justo e inclusivo.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 – Campos do 
Jordão/SP)
Horário: das 10h às 17h - Informações: (12) 3662-6000 - Entrada: gratuita.
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto “A Cada Li-
vro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. Não serão aceitos livros 
didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios para circulação em locais públicos)

Programação de Dezembro/2016
Museu Felícia Leirner e

Auditório Claudio Santoro
(Campos do Jordão)

Comemorações natalinas
começam dia 2 de

dezembro em Pinda

Pais de alunos da rede municipal 
de ensino aprendem sobre

alimentação saudável em Pinda

As festividades de Natal 
2016 em Pindamonhanga-
ba começam oficialmen-
te no dia 2 de dezembro, 
acompanhando a abertura 
do comércio do centro da 
cidade até as 22 horas. Pa-
pai Noel e Mamãe Noel 
estarão na casinha da Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
recebendo as crianças e 
suas cartinhas. Neste ano, 
devido a crise econômica 
pela qual passa o país atu-
almente, não haverá Pa-
radão de Natal nem outra 
cerimônia de chegada.
A Praça Monsenhor Mar-

No fim de outubro, a es-
cola municipal Professora 
Rachel de Aguiar Loberto 
(Vale das Acácias), rece-
beu a palestra “Alimen-
tação Saudável”, parte do 
projeto “Bom é estar bem”. 
Com orientações sobre 
como ter uma boa saúde 
por meio da alimentação 
saudável, foi ministrada 
por Denize Napier, repre-
sentante do Cepic - Centro 

condes já recebeu as luzes 
de natal em suas árvores 
e estão sendo finalizadas 
a construção do gazebo 
em cima do chafariz e a 
casinha do Papai Noel. A 
manjedoura que havia sido 
construída na gruta foi de-
predada por vandalismo 
e devido ao fogo, sua es-
trutura ficou comprome-
tida. Infelizmente não há 
tempo hábil para a compra 
de material e construção 
de outra manjedoura, por 
isso, o tradicional presépio 
ficará instalado na sede 
da Prefeitura, junto com a 

de Práticas Integrativas e 
Complementares.O evento 
contou com a participação 
dos pais dos alunos, que 
puderam aprender mais 
sobre como utilizar o valor 
nutricional dos alimentos, 
e como prepará-los de ma-
neira que torne o consumo 
agradável para as crianças. 
Para aprenderem de forma 
prática, também houve o 
preparo de algumas recei-

exposição de final de ano 
de artistas plásticos da ci-
dade.
Nos próximos dias, tam-
bém receberão iluminação 
natalina a Praça do Cru-
zeiro e a Praça da Bíblia, 
além da Praça do Cisas, 
em Moreira César.
Horários do Papai Noel
O Casal Noel estará recen-
do as crianças e suas car-
tinhas na casinha da Praça 
Monsenhor Marcondes 
nos dias 2,3 e 4; 9, 10 e 11; 
e 16, 17, 18, 19, 20 21, 22 
e 23 de dezembro, das 19 
às 22 horas.

tas, como bolo de fubá sal-
gado e bolo de laranja com 
abobrinha e cenoura. O 
projeto “Bom é estar bem” 
está sendo trabalhado com 
os alunos na faixa etária 
de 5 a 9 anos. A instituição 
acredita no potencial mul-
tiplicador de conhecimen-
tos dos alunos, que podem 
repassar para familiares e 
amigos o que aprendem na 
escola.
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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.

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.

Balé da Cidade de Taubaté
traz dois espetáculos de

estreia no Teatro Metrópole
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-

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 

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.


