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A GAzetA dos Municípios

Itaim realiza Arraial do  
Parque neste final de  
semana em Taubaté

Vendas no comércio  
crescem no mês de 
março na região de 

Taubaté Taubaté prorroga  
Campanha  

do Agasalho 2016

III Arraial da Educação 
de Tremembé na Praça

 O Parque Munici-
pal do Vale do Itaim realiza 
nos dias 11 e 12 de junho 
(sábado e domingo), o Ar-
raial do Parque e a 1ª Festa 
em Honra ao Divino Espí-
rito Santo, a partir das 9h.  
 Entre as atrações 
haverá café tropeiro, roda 
de violas, barracas típicas, 
folias de reis, congadas, 
moçambique, tradicional 

 Em março, o va-
rejo da região de Taubaté 
registrou faturamento real 
de R$ 2,1 bilhões, cresci-
mento de 3,3% na com-
paração com o mesmo 
mês de 2015. Porém, no 
acumulado dos últimos 
12 meses houve queda de 
2,3%.
 Os dados recebi-
dos pelo Sincovat (Sindi-
cato do Comércio Vare-
jista de Taubaté e região) 
são da Pesquisa Conjuntu-
ral do Comércio Varejista 
no Estado de São Paulo 
(PCCV), realizada men-
salmente pela Fecomer-
cioSP, com base em infor-
mações da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo (Sefaz-SP).
Apesar do crescimento, 
cinco das nove atividades 

 O Fundo Social de 
Solidariedade de Tauba-
té (Fussta) prorrogou até 
o dia 27 de junho, as ar-
recadações da Campa-
nha do Agasalho 2016.   
 A campanha tem 
como finalidade arrecadar 
peças de vestuário e co-
bertores em bom estado 
que serão distribuídos a 
entidades sociais do muni-
cípio.
 A campanha que 
teve início em maio ar-
recadou até o momento 
1.432 peças de roupa e 34 
pares de sapato. Em 2015 
foram 13.000 agasalhos 
doados. Quem quiser con-

 A Prefeitura de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Educação re-
aliza no próximo final de 
semana, dias 10, 11 e 12 
de Junho, o III Arraial da 
Educação que acontecerá 
na Praça Geraldo Costa no 
Centro.
 O evento conta-
rá com uma ampla pra-
ça de alimentação com 

quadrilha e show sertanejo.  
 No dia 12 de ju-
nho, também acontece a 
Missa Sertaneja em Honra 
ao Divino Espirito Santo, 
às 12h. Mais informações 
pelo telefone: (12) 3633-
5008.
 Serviço:
 Arraial do Parque 
e a 1ª Festa em Honra ao 
Divino Espírito Santo

analisadas apresentaram 
queda em relação a março 
de 2015. Destacaram-se 
negativamente os setores 
de lojas de vestuário, te-
cidos e calçados (-17,8%), 
de materiais de constru-
ção (-13,6%) e de eletro-
domésticos, eletrônicos 
e lojas de departamentos 
(-8,9%).
 As atividades que 
garantiram o bom desem-
penho do varejo no terceiro 
mês do ano foram princi-
palmente os supermerca-
dos (4,4%) e farmácias e 
perfumarias (13,5%).
Em fevereiro, as vendas já 
haviam mostrado uma re-
ação. Depois de 11 meses 
de queda, o segundo mês 
de 2016 registrou cresci-
mento de 8,3%, com rela-
ção ao mesmo mês do ano 

tribuir pode deixar sua do-
ação nas caixas instaladas 
nos seguintes postos de 
coleta distribuídos em di-
ferentes locais da cidade: 
base do Corpo de Bombei-
ros – Avenida Tiradentes; 
base do Corpo de Bombei-
ros – Av. Santa Luiza do 
Marillac; base do Corpo 
de Bombeiros – Cecap; 
Clube Cervejeiro – Pé de 
Breja; SESI; Escola Dinâ-
mica; Colégio Objetivo; 
Objetivo Junior; COTET; 
Colégio BASIC; Espaço 
Mágico I e II; SEDES; Câ-
mara Municipal; Depósito 
Cardoso; ACIT; 5º Bata-
lhão da Polícia Militar; 

várias barracas, uma de 
cada escola da rede de 
ensino do município que 
irão comercializar comi-
das tradicionais da época 
junina, como pastéis, sal-
gados, doces, barraca do 
chocolate, bolos, cachorro 
quente, caldinhos, pizzas, 
churrasco, refrigerante, 
água, suco, quentão, vinho 
quente, chocolate quente, 

 Datas: Dias 11 e 12 
de junho (sábado e domin-
go)
Horários: Arraial do Par-
que, a partir das 9h Missa 
Sertaneja em Honra ao Di-
vino Espirito Santo, às 12h
Local: Parque do Itaim: 
Avenida São Pedro, 2.000, 
no bairro Jardim América.
Mais informações: (12) 
3633-5008.

passado.
 A pesquisa é seg-
mentada em 16 Delega-
cias Regionais, entre elas 
Taubaté – composta por 39 
municípios.
Para o presidente do Sin-
covat, Dan Guinsburg, o 
desempenho do comércio 
nesses dois meses pode 
representar um segundo 
semestre mais confiante. 
“Esperamos  que a con-
fiança do consumidor me-
lhore gradativamente. Que 
o cenário político favo-
reça e a economia volte a 
crescer. Teremos algumas 
datas importantes no se-
gundo semestre como Dia 
dos Pais, Dia das Crianças 
e Natal, que devem ala-
vancar as vendas, princi-
palmente o final de ano”, 
comenta Dan.  

CECAP (UPA); Sindicato 
do Comércio; Plastic; Or-
topride; Colégio Jardim 
das Nações; CAVEX; Car-
tório de Imóveis; Otorrino 
– Centro; Peixinho Doura-
do; CAPI – Centro; Pasto-
ral da Saúde – Comunida-
de São Benedito; Unicred 
– 9 de Julho; Unicred – Ja-
cques Félix; E.M.T  Esti-
va; ABC Transporte – Ga-
ragem e ITW – Prolim.
O Fundo Social também 
estará recebendo doações 
e quem tiver interesse 
pode comparecer pessoal-
mente no Centro Cultural, 
que fica na Praça Coronel 
Vitoriano, nº 1 – Centro.

entre outros.
 Os adultos e, 
principalmente as crian-
ças, poderão se divertir 
brincando de pescaria, 
boca do caipira, chute ao 
gol e circuito elétrico.   
 Haverá também 
apresentação dos alunos, 
quadrilha tradicional, 
shows musicais e apresen-
tações das escolas.
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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

A história do Papai Noel

Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado 
Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O bispo, homem de bom co-
ração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas 
às chaminés das casas. Foi transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas 
relatarem milagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil ganhou 
o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era representado com uma 
capa de inverno na cor marrom ou verde. Em 1886, o colunista alemão Thomaz Nast 
criou uma nova imagem para o bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse 
mesmo ano. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho de presente 
para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem durante o ano. Ele habita 
o Pólo Norte e, com um trenó, puxado por renas, traz a alegria para as famílias durante 
as festas natalinas. Como dizem: Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

 
 
Humor

Classificados

Vendo um jazigo quase usado, pronto para receber a qualquer momento. Vista definiti-
va para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arrombamento. Acompanha 
uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Motivo da venda: a minha sogra 
escapou, mais uma vez, do enfarto e o médico garante que ela viverá por muitos e 
muitos anos... ainda.
***
Manoel entra no restaurante e pede:
- Por favor, me sirva uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! O senhor é português...
- Como descobriste? Foi por causa do meu sotaque ou pelo fato de eu ter pedido uma 
bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É por que aqui é o McDonald’s...
***
Duas loiras estão em uma biblioteca e uma delas diz:
- Amiga! Olha aqui está escrito que o oxigênio foi descoberto pelo farmacêutico sueco 
Carl Wilhein Scheele.
- Nossa! Exclama a outra. E antes disso, como é que as pessoas respiravam?
***
O ceguinho está parado na esquina, aguardando para atravessar a rua, quando um ca-
chorro chega e faz xixi em sua perna. Ao sentir o líquido escorrendo-lhe pela perna, 
ele imediatamente enfia a mão no bolso, tira uma bolacha e oferece ao cachorro. Ao 
ver aquela cena, uma senhora observa:
- Quanta bondade! O cachorro urinou em sua perna e ainda o senhor lhe oferece uma 
bolacha?
E o ceguinho responde:
- Eu estou querendo saber onde é a cabeça dele para lhe dar uma paulada com minha 
bengala nesse desgraçado...

 
Mensagens 

Se buscais saúde, não fale em doenças com exagero.
Se procuras a paz, esqueça as guerras.
Se te esforças no perdão, por que lembrar as ofensas?
Para que valorizar as tristezas, se fostes feito para as alegrias.
Não haverá ódio onde vibra o amor.
***
Não significa que você é falso, quando você é legal com alguém que você não gosta. 
Significa que você é maduro o suficiente para gostar da pessoa e dizer: te adoro amigo. 
Isso é falsidade. Educação não, educação é uma dádiva que certamente te dá dignidade 
diante de qualquer desaforo.
***
Ás vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados 
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou in-
segurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma reação 
comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e não a veloci-
dade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, 
encontra-se na direção nos perdemos, mas encontraremos o caminho de volta. Pois 
parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim 
mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que estejamos 
regredindo, estamos consolidando, descansando. O progresso não é linear. Podemos 
ter avançado muito no que diz respeito à caridade e à compreensão, mas somos prin-
cipiantes em relação à raiva e à paciência. É importante não se exigir demais. Se não 
focarmos nos julgando e nem permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos 
frustrados.

 
 
Pensamentos, provérbios e citações

Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
Homens são como vinho, a idade azeda os maus e apura os bons.
A noite todas as pardas são gatas.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
Mais importante que as palavras são os atos.
A memória é o cofre da história.
Tolo é quem confia no futuro.
Em matéria de amor, o silêncio vale mais que a fala.
Recordar um amor é viver outra vez.
A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA São Bento do Sapucaí abre 
temporada de atividades 

culturais

 Companhia de Te-
atro oferece programação 
cultural gratuita para a ci-
dade e região voltada a to-
das as idades
 A partir do mês 
de junho, a cidade de São 
Bento do Sapucaí e região 
ganham uma nova opção 
de programação cultural 
gratuita. O Grupo Mani-
festa de Arte Cômica, co-
nhecido por promover o 
Festival de Inverno anual 
em São Bento do Sapucaí, 
passa a oferecer ativida-
des periódicas para toda 
população, relacionadas a 
teatro e cinema, visando o 
desenvolvimento pessoal 
dos participantes por meio 
da cultura.
 A primeira ativida-
de acontece nessa sexta-
feira, 03, às 15h, com o es-
petáculo de dança “Foliar: 
heranças de lá pro povo de 
cá”, apresentado pelo Gru-
po Baú de Folias. A peça 
incentiva a valorização da 
cultura brasileira, por meio 
das manifestações tradi-
cionais do país, com suas 
danças e dramatizações. 
A sessão de sexta-feira é 
voltada para agendamento 
escolar, e no sábado, 04, às 
20h, a apresentação será 
aberta a todo público.
 O espaço aberto às 
escolas será constante na 
Companhia. “Passando a 
oferecer uma programa-
ção periódica, resolvemos 
dedicar algumas opções 
exclusivamente às escolas, 

pois acreditamos no poder 
da arte, da cultura e do riso 
para a formação de um ci-
dadão mais crítico e feliz”, 
conta Sergio Khair, ator 
fundador do Grupo Mani-
festa.
 O workshop 
“Criar, Pintar e Plantar” 
também será oferecido no 
sábado, por Meire Rocha, 
produtora do Grupo Ma-
nifesta. O encontro, que 
acontece às 10h, tem como 
objetivo apresentar a água 
como criação, por meio da 
pintura e do trabalho com 
a terra. E no domingo, 05, 
às 18h, é a vez do cinema, 
com apresentação do filme 
Caminhos da Mantiqueira.
Todas as atividades são 
gratuitas e acontecem na 
sede da companhia, o Te-
atro Garagem Fuscalha-
ço, localizada à Rua Luiz 
Sadaki Hossaka, 121, em 
São Bento do Sapucaí. 
Para participar, não é ne-
cessário fazer inscrição, 
basta comparecer ao local 
no dia e horário dos encon-
tros. As demais atividades 
culturais da programação 
oferecida pela companhia 
de teatro acontecerão até 
o fim deste ano, com des-
taque para o Festival de 
Inverno, em julho, e serão 
divulgadas pela página-
facebook.com/teatrogara-
gemfuscalhaco.
Serviço
  Espetáculo de dan-
ça Foliar: heranças de lá 
pro povo de cá: 04 de ju-

nho, às 20h.
Workshop Criar, Pintar e 
Plantar: 04 de junho, às 
10h.
Filme Caminhos da Man-
tiqueira: 05 de junho, às 
18h.
Onde: Rua Luiz Sadaki 
Hossaka, 121, (próximo à 
Prefeitura). São Bento do 
Sapucaí – SP.
Mais informações: (12) 
3971-1617 | contatotea-
trogaragemfuscalhaço@
gmail.com
Sobre a Companhia
 O Grupo Manifesta 
de Arte Cômica atua desde 
1990 com teatro e ativi-
dades culturais, com foco 
no interior de São Paulo. 
Presente em São Bento do 
Sapucaí há quatro anos, é 
conhecido pela cidade por 
trabalhar o teatro na lin-
guagem de rua com o seu 
fusca amarelo, o Fuscalha-
ço, e por promover o tradi-
cional Festival de Inverno, 
já em sua quarta edição 
neste ano.
Por meio de recursos do 
Programa de Incentivo à 
Cultura do Estado de São 
Paulo, o Proac, a compa-
nhia passa a oferecer ati-
vidades culturais regulares 
para toda população em 
seu espaço, o Teatro de 
Garagem Fuscalhaço.
Mais Informações
 
Wagner Oliveira – asses-
soria de imprensa
FuturoRP@live.com
(19) 99903-4815
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O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Lici-
tação na modalidade CONVITE nº 10/2016, Processo nº 17/2016, Edital 18/2016, 
para Contratação de Empresa para Execução de Reforma no Prédio do Centro da 
Melhor Idade. Abertura da Sessão Pública dia 20/06/2016 às 10:00 horas. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 17/06/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da 
Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Homologação e Adjudicação Processo nº06/2016 Pregão Presencial nº03/2016 
Objeto: Aquisição Gêneros Alimentícios -  Tendo em vista o resultado exarado pela 
Equipe de Pregão, nos autos do processo licitatório citado, torna público a Ho-
mologação do certame e Adjudicação de seu objeto às empresas JOSE BENEDITO 
MOREIRA GOFFI ME, com valor apresentado na ordem de R$ 54.081,62 (cinqüen-
ta e quatro mil e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos);RJ GOUVEA SU-
PERMERCADOS LTDA – ME, com valor apresentado na ordem de  R$ 394.622,48 
(trezentos e noventa e quatro mil e seiscentos e vinte e dois reais e quareta e 
oito centavos);ROBERTO GARCIA 06517371842, com valor apresentado na ordem 
de R$ 217.326,00 (duzentos e dezessete mil e trezentos e vinte e seis reais), em 
09/06/2016. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

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

Tel: (12) 3676-1600

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

Tel: (12) 3676-1600

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura 
de licitação na modalidade Pregão N°026/2016 - Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Material de Expediente. Data da realização: 24/06/2016 às 14:00 hs. 
Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do 
Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertu-
ra de licitação na modalidade Pregão N°022/2016 - Objeto: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Construção I. Data da realização: 
27/06/2016 às 09:30 hs. Local da realização: P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, 
nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra: www.saoluizdoparaitin-
ga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S.L.do Paraitinga torna pública a abertura de 
licitação na modalidade Pregão N°025/2016 - Objeto: Seleção de instituição finan-
ceira objetivando a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos 
servidores públicos do poder executivo do município de São Luiz do Paraitinga e a 
centralização dos recebimentos relativos à arrecadação de tributos em favor da Pre-
feitura Municipal. Data da realização: 24/06/2016 às 09:30 hs. Local da realização: 
P.M.S.L.P., Pça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital 
na íntegra: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do
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Programa Nosso Bairro 
realiza formatura de  
oficinas de centros  

comunitários em Pinda

Teatro Galpão terá  
espetáculo nesta  
semana em Pinda

 Nesta quinta-feira 
(9), às 9 horas, o Progra-
ma Nosso Bairro realiza a 
formatura dos 800 alunos 
participantes das oficinas 
de artesanato nos centros 
comunitários. Foram 20 
opções em cursos, em 41 
bairros. Todos os forman-
dos serão reunidos no gi-
násio da Associação Atlé-
tica Ferroviária.
 Além da exposição 
do artesanato produzido 
nas oficinas, o evento terá, 
ainda, uma apresentação 
de teatro sobre a dengue 
e uma apresentação de 
dança de rua. Em seguida, 
serão entregues os certifi-
cados a todos os partici-

 O Teatro Galpão 
recebe, nesta quinta-feira 
(9), às 20 horas, o espetá-
culo “Sonhos Roubados”, 
da Cia Teatro da Cidade, 
de São José dos Cam-
pos, por meio do Proac.  
 Entrada gratuita, 
mas os ingressos devem 
ser retirados a partir das 
19 horas, na bilheteria do 
Teatro.

pantes.
  As aulas foram rea-
lizadas nos seguintes bair-
ros: Alto Cardoso, Bela 
Vista, Campinas, Santana, 
Jardim Regina, Castolira, 
Laerte Assumpção, Bon-
sucesso, Karina / Ramos, 
Andrade, Santa Cecília, 
Parque das Palmeiras, 
Maçaim, Jardim Eloyna, 
Pasin, Feital, São Judas 
Tadeu, Oliveiras, Cidade 
Nova, Cruz Pequena, Pi-
racuama, Bosque, Cerâ-
mica, Vila São Benedito, 
Morumbi, Vilça São Pau-
lo, Vale das Acácias, Vila 
Suíça, Parque São Domin-
gos, Araretama, Maricá, 
Crispim, Campos Maia, 

Um melodrama dell’ar-
te foi recriado a partir de 
pesquisa histórica sobre 
fatos verídicos ocorridos 
em São José dos Campos, 
principalmente, no tempo 
do Sanatório Vicentina  
 Aranha. São acon-
tecimentos do passado, 
agora narrados, cantados 
e teatralizados por quatro 
atores que vivem perso-

Jardim Rezende, Goiabal, 
CCI Vila Rica, Padre Ro-
dolfo, Ribeirão Grande, 
Cidade Jardim, Terra dos 
Ipês e Triângulo.
 Os cursos ofere-
cidos foram: Reciclagem 
com papel, pintura em 
tela, pintura em vidro, 
tricô com fuxico, crochê, 
ponto cruz, patch aplique, 
pintura em tecido, artesa-
nato com MDF, macramê 
com sianinha, trançado em 
fitas, bonecas de pano, pa-
tchwork embutido, chine-
los decorados, arranjo com 
flores, biscuit, bijuteria, 
decoração com EVA, arte-
sanato com Lycra, tapetes 
com Lycra.  

nagens marcantes, sob no-
mes fictícios que nublam 
e fantasiam a realidade de 
outrora.
 Hoje, mostrado 
sob o prisma do melodra-
ma circense, onde o riso 
e o choro andam juntos, o 
espetáculo pretende agra-
dar, divertir e, ao mesmo 
tempo, emocionar públi-
cos de todas as idades. 

Após sucesso da  
Virada, Taubaté recebe 

Circuito Cultural  
Paulista em junho

 Com a missão de 
ampliar o acesso à cultura 
de forma descentralizada, 
o Governo do Estado de 
São Paulo e a Prefeitura 
de Taubaté apresentam no 
próximo dia 19 de junho 
(domingo), o Circuito 
Cultural Paulista, em 
Taubaté. O evento 
acontece na Avenida do 
Povo, a partir das 16h.
 A cantora Maria 
Gadú faz o principal show 
do dia, às 16h30. Mas o 

domingo também conta 
com a abertura de palco, 
às 16h, com Peleco Voz e 
Violão, e após a atração 
principal, a festa prosse-
gue com as bandas Twyla, 
às 18h, e Mil Volts, às 19h.
 Ao longo do ano, 
cada cidade parceira do 
circuito recebe um espetá-
culo por mês, de março a 
junho e de agosto a 
novembro, de forma a 
compor temporadas 
artísticas que 

movimentam a vida 
cultural dos mais de 100 
municípios participantes, 
valorizando os teatros e 
centros culturais locais, 
além de espaços alternati-
vos.
 O Circuito Cultu-
ral Paulista é um dos mais 
importantes programas de 
difusão cultural e de 
formação de plateias 
dentre os mantidos pela 
Secretaria da Cultura do 
Estado.

Prova Pedestre do  
Geninho 2016 em  

Tremembé

 Últimas inscrições 
para a XIX Prova Pedes-
tre Francisco Eugênio da 
Costa,  conhecida popular-
mente como “Corrida do 
Geninho”.
 O evento organiza-
do pelo Secretaria de Es-
portes da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de Tremembé, acontece no 
domingo, dia 19 de junho, 
às 8h, com concentração 
na Praça da Estação.
As inscrições somen-
te podem ser feitas pelo 
site http://sites.minha-
sinscricoes.com.br/XI-
X C o r r i d a d o G e n i n h o 

 No dia 18 de ju-
nho, sábado, os atletas de-
vem comparecer a Praça 
da Estação para retirada do 
número de peito  das 09h 
às 13h e domingo dia 19, 
das 6h às 7h30.
 As categorias ini-
ciantes (até 15 anos), pré-
mirim e mirim masculino 
e feminino possuem o per-
curso com 2Km e farão a 
largada da prova às 8h00.
As categorias adulto tem 
um percurso de 5Km com 
largada e chegada na Praça 
da Estação, variando entre 
ruas e avenidas da cidade 
em asfalto e calçamento de 

pedras.
Os atletas menores de 18 
anos só poderão participar 
da Prova Pedestre Geni-
nho mediante autorização 
dos pais, técnicos ou res-
ponsáveis.
 Os atletas melho-
res colocados do 1º ao 
3ºlugares, categoria 5KM 
e 2km, Masculino e Femi-
nino, serão contemplados 
com troféus, e medalhas 
de participação a todos 
atletas.
 Outras informa-
ções também podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3607-1004 ou 3672-4760.


