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A GAzetA dos Municípios

Comércio perde mais 
de mil empregos na 
região de Taubaté 

em fevereiro

Secretaria de Meio  
Ambiente de Taubaté  

realiza 1ª Gincana  
Ecológica em Taubaté

Escola do Trabalho de 
Taubaté abre vagas 

para cursos de Inglês e  
Espanhol

O comércio varejista na 
região de Taubaté fechou 
1.061 postos de traba-
lho em fevereiro deste 
ano, resultado de 3.131 
admissões contra 4.192 
desligamentos. Em 12 
meses, foram eliminados 
2.985 empregos com car-
teira assinada no setor, 
o que levou a um recuo 
de 2,8% do estoque total, 
que atingiu 101.779 traba-
lhadores formais no mês. 
Os dados recebidos pelo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Taubaté e região) são da 
Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Es-
tado de São Paulo (PESP), 
da FecomercioSP, elabo-
rada com base nos dados 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, por 

A Secretaria de Meio Am-
biente promove a 1ª Gin-
cana Ecológica de Tauba-
té. Foram elaborados sete 
desafios com o objetivo 
de promover o exercício 
da cidadania e reflexão so-
bre questões ambientais.
Para participar, os inte-
ressados devem formar 
equipes compostas de 20 
a 40 pessoas e inscrevê
-las no site www.taubate.
sp.gov.br, preenchendo o 
formulário disponível na 
página, no período de 
02/05 a 10/05. Pessoas 
de todas as idades podem 

Com a convocação de no-
vos instrutores, as Escolas 
do Trabalho da Estiva e 
do Alto do Cristo abrem 
inscrições para cursos na 
área de Idiomas, com 50 
vagas. As inscrições po-
dem ser feitas a partir des-
ta sexta-feira, 6 de maio.
Na Estiva estão dispo-
níveis 30 vagas, sendo 
15 para Espanhol Bási-
co, com aulas as segun-
das e quartas das 20h às 
22h; e 15 vagas para In-
glês Básico, com aulas as 

meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) e o impacto 
do seu resultado no esto-
que estabelecido de traba-
lhadores no Estado de São 
Paulo, obtido com base 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).
Sete das nove atividades 
analisadas apresentaram 
queda na ocupação formal 
em fevereiro no compara-
tivo com o mesmo mês de 
2015. As mais expressivas-
foram observadas nos seg-
mentos de concessionárias 
de veículos  (-12,3%) e 
de lojas de eletrodomés-
ticos e eletrônicos e lojas 
de departamento (-8,4%). 
Por outro lado, os seto-
res de supermercados 
(2,4%) e de farmácias e 
perfumarias (0,2%) foram 

participar mobilizar esco-
las, grupos organizados, 
crianças, jovens e adultos 
para executarem ações 
ecológicas que deverão 
ser cumpridas de 10/05 a 
31/05. Cada um dos desa-
fios cumpridos será pon-
tuado e as três melhores 
equipes serão premiadas 
com passeios ecológi-
cos que possibilitem la-
zer, integração e recrea-
ção com uma atividade 
ao ar livre conduzida por 
educadores qualificados.
Os sete desafios consis-
tem em: arrecadação de 

segundas e quar-
tas, das 18h às 20h.
Já na unidade do Cristo são 
20 vagas, sendo 10 para 
cada curso. As aulas acon-
tecem as quartas e sextas, 
sendo o Inglês Básico das 
13h às 15h e o Espanhol 
Básico das 15h às 17h.
Para fazer a matrícu-
la, os interessados têm 
que apresentar RG, CPF, 
comprovantes de endere-
ço e escolaridade. Além 
disso, é preciso ter a ida-
de mínima de 16 anos e o

os únicos que apresen-
taram alta no estoque de 
trabalhadores no período. 
A pesquisa é segmen-
tada em 16 Delega-
cias Regionais, entre 
elas Taubaté - compos-
ta por 39 municípios. 
Para o presidente do Sin-
covat, Dan Guinsburg, o 
nível de emprego está di-
retamente relacionado ao 
desempenho de vendas dos 
estabelecimentos comer-
ciais. “Percebemos que o 
lojista procurou enxugar 
suas despesas ao máxi-
mo, mas chega em um 
momento que a demissão 
acaba sendo inevitável. O 
consumidor continua 
com medo desse cená-
rio econômico e com-
prando somente o ne-
cessário”, comenta Dan.

matérias recicláveis, a 
organização de um even-
to sustentável, um desfile 
de roupas confecciona-
das com matérias reciclá-
veis, gravação de vídeo 
ou apresentação de teatro 
ou paródia com tema am-
biental, criação de masco-
te e/ou bandeira símbolo 
e grito de guerra da equi-
pe, uma prova de conhe-
cimentos relacionados 
às questões ambientais e 
apresentação de um pla-
no de ação para solucio-
nar um problema iden-
tificado na comunidade.

 ensino funda-
mental completo.
S e r v i ç o :
Escola do Trabalho
Espanhol Bási-
co e Inglês Básico
Data das inscri-
ções: 6 de maio
E s t i v a
Endereço: Rua Edmun-
do Morewood, 551
Telefone: 3629-7008
Alto do Cristo
Endereço: Praça do 
Cristo Redentor, 17
Telefone: 3631-5433

PSF Maricá realiza  
grupo de artesanato  

em Pinda

O grupo de artesanato do 
PSF Maricá realiza aulas 
de patch apliquê todas as 
quartas-feiras, às 14 horas, 
no Centro Comunitário 
Julio Nunes da Mota, no 
qual está localizado o pos-
to de saúde. Nos encon-
tros, as mulheres podem 
aprimorar e aprender so-

bre essa arte e trocar expe-
riências sobre o cotidiano.
“O artesanato para mim 
é uma terapia e me aju-
da a ‘refrescar’ a cabe-
ça”, afirma a participan-
te do grupo, Ana Silva. 
O artesanato acontece há 
três anos e conta com cinco 
participantes. As mulheres 

trabalham sua criativida-
de e habilidade artística 
usando a técnica do pat-
ch apliquê. Para algumas 
participantes, o artesanato 
produzido nos encontros 
funciona como uma nova 
fonte de renda e também 
como maneira de presen-
tear seus entes queridos.
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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

Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de 
nutrientes. Anote o que não pode faltar e inclua nas suas refeições os alimentos que 
contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofú, gema de ovo, cereais integrais e 
bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. O banho de 
Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. 
Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais 
lentamente e, por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por 
construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do 
feto. Encontrados mais em carnes, leite e derivados, abacate, azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação do broto 
dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite 
e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e vegetais amarelos.
7 – Niacina (Vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo a vitalidade das 
células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento cerebral do feto. Encontrada 
em verduras, legumes, gema de ovo, carne magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (Vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da mamãe. 
Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e leveduras.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e problemas 
como a hipertensão e o diabetes gestacional, além de desconfortos como enjôos, can-
saço e prisão de ventre.

Humor

Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as ultimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vêm as enchentes.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia todo.
Quem com ferro fere não sabe como dói,
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica de saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele mudou prá praia.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, não obede-
cem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de casa e em casa ficam 
dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, como é possível que as mulheres 
apreciam nos gatos todo comportamento que detestam nos homens.

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a testa 
e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda é ouvir o 
seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, po-
rém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe encorajar, 
dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o seu, 
o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.
***
Harmonia

A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a viver em har-
monia. Significa que somos atores com nossos próprios papéis e que há apenas um só 
diretor, Deus, que quer o melhor para cada um de nós. Ao atuarmos da melhor maneira 
possível em nossas atribuições, ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando 
com o progresso de outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se 
um ator se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem como 
outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
As paixões ensinam a razão aos homens.

MISCELÂNEA Pesquisa aponta que 
Whatsapp é mais que 
apenas um aplicativo 

para o brasileiro
Pesquisa da agência nova/
sb indica que o whatsapp 
lidera o ranking de assun-
tos mais populares entre 
os brasileiros; sendo a 
primeira opção de uso de 
aplicativo para comunica-
ção. Dos quase 7.500 en-
trevistados, 73% admite 
que o utiliza o dia todo. 
O motivo é a rapidez na 
comunicação (33%), a 
economia na conta do ce-
lular (19%) e facilidade de 
falar com várias pessoas 
ao mesmo tempo (17%). 
Além de serem usuários 
frequentes do whatsa-
pp, 79% dos brasileiros 
recomendam o uso para 
amigos e familiares. “Os 
brasileiros já mostraram 
ao mundo que são apai-
xonados por se comunicar 
e compartilhar experiên-
cias, vide a nossa lideran-
ça em várias redes sociais. 
E o whatsapp não é mais 
apenas um aplicativo; tor-
nou-se quase um serviço 
essencial para facilitar a 
vida nas cidades. Portan-
to, a decisão de bloquear 
o whatsapp só poderia dar 
nisso, mais gente falando 
sobre o aplicativo. Hoje 
ele faz parte da vida do 
brasileiro, popularizou-se 
e integrou as relações so-
ciais também no trabalho. 
Além disso, o consumidor 
do país está mais atento 
às possibilidades de eco-
nomia, sobretudo em mo-

mento de crise. Ou seja, 
ninguém quer abrir mão 
do direito conquistado de 
falar com mais gente de 
forma quase gratuita”, des-
taca Bob Vieira da Costa, 
sócio fundador da agência 
nova/sb e autor do livro 
‘Comunicação de interes-
se público – ideias que mo-
vem pessoas e fazem um 
mundo melhor’. Para essa 
pesquisa, o índice Pop-
synergy da nova/sb teve 
fases qualitativas, com 
grupos focais, e depois 
quantitativas em entre-
vistas online com pessoas 
acima de 18 anos, mora-
doras das cinco regiões do 
país, ao longo do ano de 
2015. Estratégias de con-
sumo presente no ranking 
- Depois do whatsapp, em 
segundo lugar entre os te-
mas mais populares medi-
dos pelo índice popsyner-
gy estão os aplicativos de 
taxi e depois o Waze (3o.). 
Em um ano de crise econô-
mica, o brasileiro também 
se interessou por assuntos 
que estão diretamente re-
lacionados a estratégias de 
consumo: compras de mês 
(4o.), pontos/milhas (5o), 
comércio por dispositivos 
móveis (6o.), comparado-
res de preços (8o.) e cré-
dito em banco (14o.). “Em 
parceria com uma equipe 
de acadêmicos internacio-
nais e o instituto Ilumeo, 
criamos uma metodolo-

gia de direcionamento de 
marketing. Estes achados 
através de estatísticas con-
ferem um caráter cientí-
fico, e não mais empírico 
ou intuitivo, para a tomada 
de decisões. Agora os nú-
meros demonstram para 
a gente como pensam os 
brasileiros e quais são as 
tendências”, explica Sér-
gio Silva, diretor de Pla-
nejamento da nova/sb e 
professor de graduação e 
pós-graduação na FAAP e 
ESPM, em São Paulo. Me-
todologia - Na primeira 
etapa, entrevistas com 60 
grupos focais definiram 18 
temas mais populares en-
tre os brasileiros em 2015, 
segundo critérios de infor-
mação, importância e im-
pacto. Em seguida, foram 
feitas entrevistas com qua-
se 7.500 pessoas, acima de 
18 anos, distribuídas no 
Sudeste (45%), Nordeste 
(20%), Norte e Centro-O-
este (20%) e Sul (15%). 
Índice popsynergy - Cria-
do pela agência nova/
sb, mede popularidade 
de comportamentos, te-
mas de opinião pública, 
causas, marcas, institui-
ções, produtos e negó-
cios. Foram dois anos de 
trabalho para desenvol-
ver este índice, reunin-
do 22 especialistas de 
universidades do Bra-
sil, Reino Unido, Por-
tugal e Espanha.
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na modali-
dade CONVITE nº 07/2016, Processo nº 14/2016, para Contratação de Empresa para Execução de 
Calçamento da Rua 02 de novembro , Centro.  Abertura da Sessão Pública dia 13/05/2016 às 09:30 
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(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Projeto 5ª Sessão  
Cinema e Discussão fala 
sobre obesidade infantil 
essa semana em Pinda

O Projeto 5ª Sessão Ci-
nema e Discussão dessa 
quinta-feira (05) irá dis-
cutir o tema Alimentação 
Saudável, por meio da 
exibição do documentário 
“Muito Além do Peso”, 
com direção de Estela 
Renner. Para conduzir a 
discussão e reflexão sobre 
o assunto, estará presen-
te a nutricionista Bruna 
Passos Bueri. O evento será 
a partir das 14h, no Museu 
Histórico e Pedagógico D. 

Pedro I e Dona Leopol-
dina. A entrada é franca.
O documentário tem o 
foco na obesidade infan-
til, com o depoimento de 
crianças, pais, médicos e 
profissionais de diversas 
áreas, também expondo 
de forma crítica os efeitos 
das propagandas da indús-
tria alimentar voltada a 
esse público. A obesidade, 
em qualquer idade, traz o 
risco de desenvolvimento 
de outras doenças, como 

diabetes, depres-
são, problemas car-
díacos, entre outros.
O projeto 5ª Sessão Ci-
nema e Discussão é 
uma realização do Fun-
do Social de Solidarie-
dade, por intermédio do 
Pinda Consciente, em 
parceria com Diretoria 
de Ensino, por meio do 
‘Jovens Protagonistas’, e 
apoio do Departamento de 
Patrimônio Histó-
rico da Prefeitura.

Corrida de montanha e 
caminhada do Conexão 
Run Adventure atraíram 
para a cidade 320 atletas

Nessa semana, uma mul-
tidão de atletas paraibu-
nenses e da região marca-
ram presença na primeira 
edição do Conexão Run 
Adventure (Corrida de 
Montanha e Caminhada). 
O evento foi realizado 
pela Igreja da Cidade – 
Paraibuna e o Ministério 
de Esportes da Igreja da 
Cidade – sede regional de 
São José dos Campos, em 
parceria com o Governo 
Municipal, por meio da 
Diretoria de Esporte, Tu-
rismo e Lazer e da Direto-
ria de Saúde do Município.
A largada aconteceu às 
8h no Estádio Municipal 
Amador Celeste e reuniu 
um total de 320 inscritos, 
a maioria optou pela cor-
rida de montanha num 
percurso de cerca de 08 
quilômetros; outros par-
ticipantes preferiram fa-
zer uma caminhada de 03 
quilômetros pela região 
central da cidade. Todos 
os inscritos ganharam um 
kit com medalha, barras 
de cereais e frutas, após 

completarem as provas. 
A atleta de Paraibuna, Fa-
biana Faria, destacou-se 
na corrida de montanha 
sagrando-se campeã na 
categoria Geral Femini-
no. Outra competidora da 
cidade, Sônia Nogueira 
dos Santos, conquistou 
o quarto lugar nessa pro-
va. Já na categoria Geral 
Masculino, o paraibunen-
se João Gonçalves das 
Neves “Joaninha” ficou 
com a quarta colocação; 
quem levou a melhor e 
conquistou o 1º lugar 
foi Vanderlei Aparecido 
de Paula, de Caçapava. 
“Achei o percurso bem 
interessante, apesar do 
grau de dificuldade, mas 
tudo foi compensado pe-
las belas paisagens de 
Paraibuna. Parabéns aos 
organizadores por nos 
proporcionarem uma pro-
va inesquecível”, desta-
ca Vanderlei de Paula.
Segundo o organizador do 
evento, Pr. Cláudio Lo-
pes da Igreja da Cidade 
em Paraibuna, o Cone-

xão Run Adventure têm 
como finalidade incenti-
var o hábito da atividade 
física e de uma vida mais 
saudável. “Utilizamos o 
esporte como ferramenta 
de ação social para alcan-
çar as pessoas e ajudar 
principalmente as crian-
ças e os jovens a saírem 
das ruas e se livrarem das 
drogas, por meio da prá-
tica das diversas ativida-
des esportivas realizadas 
pelo Ministério de Espor-
tes da Igreja da Cidade”, 
e x p l i c a .
“A intenção é fazer com 
que essas provas aconte-
çam mais vezes aqui em 
Paraibuna e sejam inclu-
ídas no calendário de es-
portes do município, con-
tribuindo para divulgar a 
cidade e suas belezas natu-
rais”, conclui Pr. Cláudio.   
Para saber mais sobre es-
sas e outras modalidades 
esportivas do Ministério 
de Esportes da Igreja da 
Cidade, acesse o site: 
h t t p : / / i c c o n e x a o -
e s p o r t e s . c o m . b r /

Caps de Caçapava vão 
comemorar dia de Luta 

Antimanicomial
O Esquadrão Vida para 
Adolescentes de Caçapa-
va vai receber uma sub-
venção de R$ 55 mil para 
prestar assistência a ado-
lescentes com dependên-
cia química em regime 
de residência. O objetivo 
é desenvolver apoio psi-
cossocial e a reinserção 
social aos assistidos. A 
autorização para liberar os 
recursos está prevista em 
lei municipal sancionada 
dia 8 de abril pelo Exe-
cutivo. Antes de se tornar 
lei, o projeto de lei, de 
autoria do Executivo foi 
aprovado pela Câmara Os 

Caps (Centros de Atenção 
Psicossocial) de Caçapava 
vão realizar durante todo 
o mês de maio atividades 
ligadas à luta antimanico-
mial, que busca evitar in-
ternação de pessoas com 
dificuldades psíquicas. Os 
eventos são comemorati-
vos ao Dia Internacional 
da Luta Antimanicomial 
(18 de maio) e serão mar-
cados por ações no Cap-
sAD (Álcool e Drogas) 
quanto do Caps II, voltado 
a pessoas com dificuldades 
psicológicas. No dia 24 de 
maio vai acontecer fes-
ta de confraternização no 

Caps II, à rua Major João 
Prudente, 315, na Vila São 
João, que reúne funcio-
nários, assistidos e fami-
liares a partir das 13horas 
até 15h30 aproximada-
mente. O Caps II atende 
cerca de 180 pessoas. O 
CapsAD está organizando 
uma caminhada pela re-
gião central de Caçapava 
com assistidos e funcio-
nários em dia ainda a ser 
definido. O CapsAD fica 
na rua Major José de Oli-
veira Moura, 638, na Vila 
Rezende e possui cerca de 
300 pessoas em frequên-
cia ativa. de vereadores. 
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Comunidade do
Cerâmica recebe 

quadra de areia em 
Pinda

Escolas do Trabalho 
promovem Feira de  

Artesanato em Taubaté

Atendendo as solicitações 
da população, a Prefeitu-
ra entrega, oficialmente, 
nesta quarta, uma quadra 
de futebol de areia para os 
moradores da comunidade 
do Cerâmica. A solenidade 
será realizada às 16 horas, 

As Escolas do Traba-
lho de Taubaté, unidades 
Jaboticabeiras I e Esti-
va, realizam de 2 a 6 de 
maio  uma Feira de Arte-
sanato. As peças produzi-
das pelas alunas estarão à 
venda e expostas na pró-
pria sala de aula. Na 
Jaboticabeiras I a fei-
ra estará montada de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 21h. Já na Es-

ao lado do galpão do Pro-
jeto Cerâmica. A quadra 
tem 15,5m x 26,5m e re-
cebeu cerca de 150 m³ de 
areia. A Prefeitura cons-
truiu, ainda, alambrado 
com 4 metros de altura, em 
base de alvenaria, além de 

tiva, funcionará segunda 
e quarta-feira, das 13h às 
21h30, e na terça e sexta-
feira, das 8h às 16h30. A 
feira tem a finalidade de 
oferecer opções de presen-
tes para o Dia das Mães, 
que será comemorado no 
dia 8 de maio, próximo 
domingo. Quem visitar a 
Feira de Artesanato po-
derá encontrar bijuterias, 
peças em tricô, caminhos 

instalar traves para fute-
bol. Para o evento de inau-
guração, a Secretaria de 
Esportes está organizando 
atividades de lazer do pro-
jeto “Crescendo no Espor-
te” e uma partida de fute-
bol com atletas da Sejelp. 

de mesa, panos de prato, 
almofadas, caixinhas para 
presentes, entre ou-
tros artigos. Serviço:
Feira de Artesana-
to Escola do Trabalho
Jaboticabeiras I: Ave-
nida Monte Castelo, 
15 / Horário: 8h às 21h
Estiva: Rua Edmundo Mo-
rewood, 551 / Horário:das 
13h às 21h30 (2f e 4f) e 
das 8h às 16h30 (3f e 6f)

Prefeitura de Tremembé 
realiza evento em  

comemoração ao dia 
das mães no Mercado  

Municipal

Mistau exibe filme
Tapete Vermelho com 
Matheus Nachtergaele

A Prefeitura Municipal 
juntamente com a Secre-
taria de Ação Social, rea-
lizará no próximo sábado 
dia 07 de maio, um evento 
em comemoração ao Dia 
das Mães . O evento terá 
início às 9h00  e será rea-
lizado no Mercado Muni-
cipal (Rua Sete de Setem-
bro, S/N) em um espaço 
confortável prepara-
do especialmente para 
elas serem homena-

O Mistau (Museu da Ima-
gem e do Som de Tauba-
té), em parceria com o 
Pontos Mis-S.Paulo, exi-
be nos dias 13, 20 e 27 
de maio, sempre às 14h, 
o filme “Tapete Verme-
lho – Ele Só Queria Ver 
um Filme do Mazzaropi”, 
na sala Chico do Cinema. 
O longa é de 2006 e tem 
no elenco Matheus Na-
chtergaele, Gorete Mila-
gres e Vinicius Miranda.
Quinzinho tem uma pro-
messa a cumprir: levar seu 
filho a cidade para assistir 
a um filme do Mazzaropi, 
astro do cinema nacional 
durante a década de 1960. 

geadas e valorizadas.
O evento contará com 
uma série de atra-
ções desenvolvidas 
especialmente para cele-
brar essa data tão especial.
8h30 – Música ao vivo 
durante todo o dia.
– Massagem express 
para as mamães. Esfolia-
ção e Hidratação Facial.
– Aulas de artesana-
to do Fundo Social
– Dança Cigana 

Eles moram em um pe-
queno sítio no interior de 
São Paulo. Nessa verda-
deira odisseia por cidades 
do interior paulista, mui-
tas que sequer tem cine-
ma, ele também leva sua 
esposa Zulmira e o burro 
Policarpo. Na jornada, 
eles encontram peculiari-
dades regionais e passam 
por situações mágicas. 
Comédia com temperos 
regionais, dirigida por Luiz 
Alberto Pereira, natural 
de Taubaté, onde grande 
parte da filmografia de 
Mazzaropi foi gravada. 
A classificação etá-
ria é de 10 anos

com às mamães da 3ª Idade
– Sorteio de brindes 
durante todo o dia e 
encerramento com 
um prêmio oficial, 
uma linda bicicleta.
Não deixe de partici-
par, traga sua mamãe. A 
pessoa mais importan-
te da sua vida merece!
Abaixo o cartaz ofi-
cial do evento. Mais 
informações pelo tele-
fone (12) 3674-3660.

E x p o s i ç ã o
O Mistau também apre-
senta de 11/05 a 10/06, a 
Exposição Griôs do artis-
ta plástico Davi Mariano. 
O título é uma palavra de 
origem africana que na sua 
essência significa ancião, 
sábio ou guardião do co-
nhecimento, o responsável 
em preservar e transmi-
tir a cultura de geração a 
geração. O evento é uma 
homenagem às persona-
lidades afro-brasileiras.
O Mistau fica Av. Tomé 
Portes Del Rey, 761 – 
Jardim Ana Emília. Mais 
informações pelo tele-
fone: (12) 3631-3955.


