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A GAzetA dos Municípios

Secretaria de Esportes
entrega uniformes aos

times do futebol amador
de Caraguá

Inaugurada Unidade
Sebrae Tremembé

Unidades do CRAS de 
Taubaté finalizam curso 

de Alfabetização
e Letramento

Aprender a Prevenir
em Campos do Jordão

Os times das 1ª, 2ª e 3ª 
Divisões e da Categoria 
de Base do Futebol Ama-
dor de Caraguatatuba re-
ceberam os uniformes na 
noite de quarta-feira (30), 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug).
 Cerca de 80 pessoas, en-
tre dirigentes, técnicos e 
colaboradores dos clubes 
compareceram ao evento. 
A Secretaria de Esportes 
doou os jogos de camisa 

Na manhã desta sexta-fei-
ra, (02) foi inaugurada a 
unidade SEBRAE - Tre-
membé, que funcionará 
junto com o Poupatempo 
do Empreendedor e Banco 
do Povo no prédio ao lado 
do Seta Supermercados no 
Centro.
A unidade funcionará de 
segunda a sexta-feira das 
9h às 17h. Os interessados 
também podem obter in-
formações, durante o mes-
mo período, pelo número 
(12) 3672-5734.
O que faz ? – O Sebrae 
oferece cursos e palestras, 

Em 2015 foi identificado 
pela gestão municipal, que 
um número expressivo de 
mulheres beneficiárias do 
Programa Bolsa Família 
em Taubaté, não eram al-
fabetizadas, o que contri-
buía para uma situação de 
maior vulnerabilidade de 
suas famílias.
Buscando utilizar recursos 
destinados a cidade para 
realização de Ações Com-
plementares ao Programa 
Bolsa Família, voltadas 
ao desenvolvimento das 
capacidades das famílias 
cadastradas no Cadúnico, 
principalmente as benefi-
ciárias do Bolsa Família, 
foi idealizado o Curso de 
Alfabetização e Letramen-
to.
O curso foi ministrado 
pelo Senac, e teve início no 
segundo semestre de 2016, 
por um período total de 4 

Um dos braços do progra-
ma de prevenção de de-
sastres naturais, instituído 
pela Prefeitura de Campos 
do Jordão em 2013, é a 
conscientização dos alu-
nos das escolas do muni-
cípio.
O trabalho é realiza-

para 52 equipes das 1ª, 2ª 
e 3ª Divisões, e 19 da Ca-
tegoria de Base do muni-
cípio. 
 A cerimônia de entrega 
contou com a participa-
ção do prefeito Anto-
nio Carlos da Silva; do 
secretário de Esportes, 
Luiz Carlos de Mello  
Cardim; do presidente 
da Câmara de Caragua-
tatuba, Oswaldo Pimenta 
de Melo Neto, o China;  
e do diretor de Esportes, 

consultorias e informações 
de gestão. E ajuda sua em-
presa a se aproximar de 
parceiros e clientes. Os 
negócios podem ficar mais 
competitivo e lucrativo. 
A entidade possui uma 
estrutura de atendimento 
presencial em todo o país, 
um atendimento telefô-
nico gratuito (0800 570 
0800) e forte presença em 
ambientes online. Mantém 
um contato permanente 
com as micro e pequenas 
empresas e procura sem-
pre se fazer presente nas 
mais diversas comunida-

meses. Foram disponibi-
lizadas 20 vagas em cada 
unidade do CRAS (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social): Bagé, Sabará/
Mourisco, São Gonçalo e 
Santa Tereza.
Ana Maria de Souza Pe-
reira tem 69 anos e nun-
ca teve oportunidade de 
frequentar a escola, mas 
agora sente orgulho em es-
crever o próprio nome. Ela 
agradece à paciência da 
professora, principalmente 
por conta da sua dificulda-
de em enxergar.  A colega 
de sala, Avelina Marcon-
des, 67 anos, também nun-
ca frequentou uma escola, 
e conta que a família a in-
centivou muito. “Faz mui-
to bem para minha mente. 
Eu estou muito feliz com 
essa oportunidade”, disse.
Juliene Souza é a mais 
nova da sala. Com 31 anos, 

do pela Coordena-
doria Municipal de  
Defesa Civil que minis-
tra palestras nas escolas 
durante todo o ano. Ago-
ra, o trabalho entrou em 
uma nova fase e a Defe-
sa Civil aderiu à campa-
nha #AprenderParaPre-

Leandro Domingos de 
Souza. 
Decisões:As finais da 
12ª Copa da Criança e do 
Campeonato de Futebol 
Amador das 1ª e 2ª Divi-
sões (4ª Copa Brahma) 
serão disputadas neste sá-
bado e domingo (3 e 4), 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug), no Jardim Britâ-
nia, em Caraguá. Confira a 
tabela com os horários dos 
jogos.

des, através de sua estru-
tura própria e de parceiros. 
Para isso, utiliza várias es-
tratégias, que vão do aten-
dimento individual, caso a 
caso, ao atendimento cole-
tivo.
Consultorias para me-
lhorar as empresas e o 
processo e estudos para 
abrir um novo negócio 
são os pontos básicos.  
Mas ainda oferecer cursos 
e treinamentos, informa-
ções técnicas, promoções 
e acessos aos mercados e 
acessos a serviços finan-
ceiros.

teve que abandonar os es-
tudos aos 7, por dificulda-
des na família. Hoje quer 
dar um futuro melhor para 
os 6 filhos. “Agora eu sei 
assinar meu nome inteiro. 
Não sabia nada do abece-
dário, nem minha data de 
aniversário. Meus filhos 
até me ajudam com a lição 
de casa”, conta com entu-
siasmo.
Para a professora Maria 
Tereza Rocha do CRAS 
São Gonçalo, o curso aju-
dou na autoestima das 
alunas, e fez com que elas 
acreditassem que nunca é 
tarde para aprender. “Nes-
ses 4 meses eu vi avanços 
significativos. Entraram 
alunas que nem sabiam a 
primeira letra do alfabeto, 
e hoje reconhecem letras 
e documentos. E as que já 
sabiam ler um pouco, me-
lhoraram muito”.

venir, e está formando 
multiplicadores que po-
dem atuar na prevenção.  
No dia 28 de novembro, a 
Defesa Civil fez uma ação 
do projeto com alunos da 
Escola Estadual Teodoro 
Corrêa Cintra -TCC, na 
Vila Santo Antônio.



página 2 A GAzetA dos Municípios 03-04-05 de dezembro de 2016

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.

Neste 28 de novembro, um acidente aéreo comoveu o mundo todo. Um avião Avro RJ85, da empresa 
venezuelana LaMia Airlines, que opera a partir da Bolívia, caiu quando se aproximava do aeroporto 
internacional de Medelin na Colômbia.  Nesse avião, estavam 72 passageiros e 9 tripulantes, num 
total de 81 pessoas. Até o momento, temos 75 mortos e 6 feridos. 
O time de futebol Associação Chapecoense de Chapecó - SC, estava nesse voo, pois teriam o pri-
meiro jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia para disputar o título da Copa Sul-Americana 
de futebol. Foi talvez a maior tragédia esportiva dos últimos anos. Em meio as especulações sobre 
os motivos da queda, temos o depoimento de uma sobrevivente, a atendente de voo Ximena Súares, 
relatando que a causa foi a falta de combustível do avião minutos antes do pouso. 
Em seguida teve um pronunciamento do chefe da autoridade aérea da Colômbia, dizendo que foi 
uma falha elétrica. Já o Diretor da Agencia Nacional de Aviação da Colômbia, Alfredo Bocanegra, 
comentou que uma das hipóteses é realmente a falta de combustível. Seja qual for a causa, o aciden-
te e as mortes são irreversíveis, mas é importante uma investigação séria para que todos saibam da 
verdade sobre essa tragédia. 
A LaMia era uma nova empresa não regular, que começou a voar em julho de 2015 com esse tipo 
de aeronave e só operava voos fretados. Essa companhia tinha somente dois aviões desse tipo, e um 
deles estava impedido de voar, por falta de condições. O piloto do avião era o dono da empresa. O 
avião que caiu era de fabricação inglesa, tinha 17 anos e foi entregue à empresa Mesaba, dos Estados 
Unidos, em 1999. 
Passou depois para a Cityjet e LaMia da Venezuela, sendo entregue para a LaMia Bolivia em 2015. 
Alguns grandes jornais noticiaram que a queda do avião pode ter sido por falta de combustível, a 
chamada “Pane Seca”, baseados em depoimentos de vários especialistas. Uma informação interes-
sante é que a distância entre os dois aeroportos é de 2.972 km, o que excede a capacidade média de 
voo desse aparelho, que é de 2.963 km, ou seja, esse avião não teria autonomia de voo com segu-
rança, pois não tinha nenhuma reserva. Isso tudo deve ser analisado e esperamos uma decisão clara 
no final do inquérito, para evitar outros voos nas mesmas condições. O importante não é achar um 
culpado e sim identificar as causas para que nunca mais aconteça uma tragédia dessas pelo mesmo 
motivo. 
Numa decisão louvável e unânime, a diretoria e os jogadores do Atlético Nacional, solicitaram à 
Conmebol que a Chapecoense seja considerada a campeã da Copa Sul-Americana, como um reco-
nhecimento à sua grande perda e numa homenagem póstuma às vítimas desse acidente. Não há o que 
discutir: Chapecoense, a grande Campeã da Copa Sul-Americana de 2016!
*Célio Pezza é colunista, escritor e autor de diversos livros, entre eles: As Sete Portas, Ariane, A 
Palavra Perdida e o seu mais recente A Tumba do Apóstolo. Saiba mais em www.facebook.com/
celio.pezza 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre Célio Pezza
O escritor Célio Pezza, 66 anos, iniciou a carreira de escritor em 1999, movido pela vontade de levar 
as pessoas a repensarem o modelo de vida atual dos seres humanos. Seus livros misturam realidade 
e suspense, e Celio já tem 8 livros publicados, inclusive no exterior, e é colunista colaborador de 
dezenas de jornais e revistas por todo o país. Saiba mais em: www.facebook.com/celio.pezza
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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.

Samu atende mais de 250
casos em 15 dias de novembro 

em Caçapava
O Samu (Serviço de Aten-
dimento Médico e Urgên-
cia) de Caçapava atendeu 
254 chamados pelo 192 na 
primeira quinzena de no-

vembro. 
O atendimento é fei-
to por duas ambulâncias 
e profissionais treina-
dos 24 horas por dia nas  

duas bases (nas vi-
las André Martins e 
Antônio Augusto)  
construídas pelo governo 
municipal.
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Paraibuna Skate Park chega a 
sua segunda edição

Estão abertas as inscrições para 
o novo Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Campos 

do Jordão

O evento acontece no pró-
ximo dia 04 de dezembro, 
a partir das 13h, na Pista 
de Skate Municipal, com 
atrações musicais para a 
juventude paraibunense.
     Este ano o Paraibuna 
Skate Park contará com a 
presença especial do ska-
tista profissional Chapo-
lim SB de São José dos 
Campos, e da Dj Débora 
Pavanni de Jacareí – uma 
das revelações do hip hop 
nacional. 
   Outro destaque será a 
apresentação do projeto 
musical: “Adolescência, 

Estão abertas no período 
de 01 a 31 de dezembro as 
inscrições para os candi-
datos à nova composição 
do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais de 
Campos do Jordão.
De caráter consultivo, de-
liberativo, paritário e au-
tônomo, o Conselho ele-
gerá 14 representantes da 
sociedade civil, sendo 07 
titulares e 07 suplentes 

Drogas e Leis”, com o mú-
sico JB Magalhães de São 
José dos Campos. 
    Participam do movi-
mento, os grupos: AMC 
Rappers (São José dos 
Campos), Agulhas Negras 
(São José dos Campos), 
André RNI (Jacareí), Mc 
Gusta (Jacareí), Rodrigo 
Lado C (Jacareí), LZU Mc 
(Jambeiro), Velho Barrei-
ro Society (Paraibuna) e a 
revelação musical de Pa-
raibuna, Pedro Canapelle. 
SAIBA MAIS:
    O Paraibuna Skate Park 
é um evento dedicado aos 

para o biênio 2017-2018. 
Destes quatorze, oito re-
presentam a comunidade 
artística, mais dois profes-
sores de arte, dois da área 
arquitetônica e dois da 
imprensa local. Os outros 
quatorze são representan-
tes de diversas Secretarias 
da Prefeitura.
Todos os representantes 
da comunidade artísti-
ca, residentes e domi-

praticantes de skate do 
município de Paraibuna e 
região, embalado por esti-
los musicais que compõem 
esta modalidade esportiva. 
Tem como principal obje-
tivo divulgar esta cultura e 
trazer ao conhecimento da 
comunidade o importante 
espaço disponível na cida-
de para esta prática. 
     O evento conta com o 
apoio de comerciantes lo-
cais, da Igreja da Cidade e 
do Serginho da Eletrônica. 
     Mais informações com 
Juninho Social pelo telefo-
ne (12) 9 9727-4385. 

ciliados em Campos do 
Jordão, poderão se ins-
crever no site www.cul-
turacj.blogspot.com.br a  
partir de hoje. A assem-
bléia de eleição está mar-
cada para dia 19 de janeiro 
de 2017, às 18h, no Espa-
ço Cultural Dr Alem. Ou-
tras informações podem 
ser obtidas pelo fone (12) 
3664-4427 (Secretaria 
Municipal de Cultura).

ABC Transportes promove
palestra sobre segurança

no trânsito
Iniciativa orienta motoris-
tas da empresa sobre as-
pectos jurídicos e direção 
preventiva.
Reforçando respeito pela 
vida, a ABC Transportes, 
uma das empresas asso-
ciadas ao BusVale, está 
promovendo um ciclo 
de palestras voltado para 
todo o quadro de motoris-
tas. Entre os dias 12 e 13 
de dezembro, os funcio-
nários participarão de um 
treinamento teórico so-
bre segurança no trânsito 
e conscientização acerca 
dos acidentes de trânsito.
Realizada pelo segundo 
ano consecutivo, a inicia-
tiva tem como objetivo 
aprimorar os conhecimen-

tos técnicos dos motoristas 
que atuam no transporte 
coletivo de Taubaté e re-
gião, contribuindo para a 
prevenção de acidentes e 
também para melhorias na 
qualidade do serviço pres-
tado à população.
“A ABC Transportes tem 
profundo respeito pela 
vida humana e constan-
temente promove capa-
citações de direção pre-
ventiva. Iniciativas como 
esta contribuem de forma 
significativa para a segu-
rança no trânsito”, afirma 
Manoel Adair dos Santos, 
diretor executivo da ABC 
Transportes.
Com duração de aproxi-
madamente uma hora e 

meia, as palestras abor-
darão conceitos técnicos 
preventivos bem como as-
pectos jurídicos da segu-
rança no trânsito, que são 
explanados pelo advogado 
Dennis Pelegrineli de Pau-
la Souza, sócio do escritó-
rio Pelegrinelli, Padoan & 
Varesi Sociedade de Ad-
vogados.
Sobre a BusVale: Com 
foco e compromisso com a 
mobilidade urbana, a Bus-
Vale foi criada para servir 
como a nova marca insti-
tucional da AVETP (Asso-
ciação Vale Paraibana das 
Empresas de Transportes 
de Passageiros), que atua 
há mais de 25 anos na re-
gião.

Vem aí o 3º Campeonato Municipal 
de Futevôlei em Ilhabela

A Praia do Perequê recebe 
neste domingo (4/12) o 3º 
Campeonato Municipal de 
Futevôlei, com disputas 
em categoria única, a par-
tir das 9h30.
Os interessados em parti-
cipar devem se inscrever 
através do e-mail inscri-
cao.esportes@ilhabela.

sp.gov.br até esta quinta-
feira (1/12), às 17h30. Se-
rão premiados os quatro 
melhores colocados.
Em 2015, o campeonato 
contou com mais de 20 
duplas inscritas, e de acor-
do com a Secretaria de Es-
portes, Lazer e Recreação, 
a expectativa é que neste 

ano seja ainda melhor e 
com competições acirra-
das.
O 3º Campeonato Munici-
pal de Futevôlei é promo-
vido pela Prefeitura Muni-
cipal de Ilhabela por meio 
da Secretaria de Esportes, 
Lazer e Recreação.
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Taubaté comemora 371 
anos com várias

atividades culturais

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 

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.

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.

Comemorações natalinas
começam 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-

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 

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.


