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A GAzetA dos Municípios

Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio
Santoro recebem

exposição fotográfica

As belezas de Campos do 
Jordão pelo olhar de Mar-
co Cidale podem ser vistas 
a partir de 16 de dezem-
bro, com entrada gratuita
O Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro, instituições da Secre-
taria da Cultura do Estado 
de São Paulo, adminis-
tradas em parceria com a 
ACAM Portinari, realizam 
a partir do dia 16 de de-
zembro (sexta-feira) uma 
exposição de fotografias 
de paisagens de Campos 
do Jordão. “Natureza em 
Preto e Branco” tem au-
toria do artista Marcos Ci-
dale e apresenta, com de-
licadeza, paisagens, cenas 
naturais, closes e imagens 
noturnas com um contras-
te bem marcado entre áre-
as de luz e sombras.
 “É uma grande alegria 
podermos compor em 
parceria com artistas lo-
cais, contribuindo com 
a divulgação de seu tra-
balho e, claro, agregan-
do novas possibilidades 
de interação para o nosso 
público. É a segunda vez 
que o  fotógrafo Marco 
Cidale expõe uma mostra 
fotográfica aqui no Mu-
seu e Auditório e estamos 
bastante felizes com isso. 

Acreditamos que o públi-
co também aproveitará 
muito a mostra, inclusive 
para conhecer um pouco 
mais das belíssimas pai-
sagens e natureza local.”, 
conta Marina Falsetti, ge-
rente das instituições.
 São oito painéis de 
90cmX60cm de fotos em 
preto e branco, com verniz 
aplicado. Nenhuma delas 
sofreu alterações digitais 
e preservam nuances e de-
grades de tons captados no 
momento pelo artista. A 
falta do elemento humano 
nas imagens remete ao iso-
lamento que se encontra 
na natureza e provoca no 
espectador uma autoanáli-
se sobre sua relação com o 
ambiente e suas emoções.
De acordo com o artista, a 
escolha por PB entrega a 
imagem apenas à diferença 
de luzes e sombras e inci-
ta no público a vontade de 
colorir ou descobrir quais 
as cores não estão naquela 
imagem. “A ausência de 
cor acentua a percepção 
de claro/escuro e também 
traz à tona a questão das 
dualidades presentes no 
Universo como: bem/mal, 
direito/esquerdo, mascu-
lino/feminino, positivo/
negativo, luz/sombra, flui-

do/estático etc..”, explica 
Marco Cidale.
A mostra permanece em 
cartaz até 29 de janeiro de 
2017 e tem entrada gratui-
ta. O Museu e Auditório 
estão localizados na Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880, em Campos do 
Jordão/SP. O horário de vi-
sitação é de terça a domin-
go, das 9h às 18h e o telefo-
ne para informações é (16) 
3662-6000. Serviço: Ex-
posição Fotográfica “Na-
tureza em Preto e Branco” 
Período: de 16/12/2016 a 
29/1/2017Local: Museu 
Felícia Leirner – Auditó-
rio Claudio Santoro (Av. 
Dr. Luis Arrobas Martins, 
nº 1.880 – Campos do Jor-
dão/SP) Horário: das 9h 
às 18h Informações: (12) 
3662-6000 Entrada: gra-
tuita Obs.: o participante 
pode optar por contribuir 
com a doação de livros, 
que serão utilizados no 
projeto “A Cada Livro 
Perdido, um Leitor En-
contrado” (os materiais 
devem estar em boas con-
dições de uso. Não serão 
aceitos livros didáticos e 
paradidáticos ou materiais 
considerado agressivos e 
impróprios para circulação 
em locais públicos)

Prefeitura entrega ESF
reformulada e

pavimentação entre 
Campinas e Borba

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou nesta 
semana, as obras de am-
pliação e reforma da Uni-
dade de Estratégia de Saú-
de da Família (ESF), no 
Bairro Goiabal, e também 
da pavimentação asfáltica 
na ligação entre o Bairro 
das Campinas e Estrada do 
Borba.
 As obras de reforma e am-
pliação no novo prédio da 
unidade do ESF, totaliza-
ram um investimento de 
R$ 318.451,99 e garanti-
ram um prédio com 300 
metros quadrados, agora 
com uma nova sala para re-
cepção e espera, curativos, 

expurgo, novos sanitários, 
sala de procedimentos, 
farmácia e sala de inala-
ção. Além disso, todas as 
outras salas  já existentes 
foram readequadas – in-
clusive para receber reuni-
ões dos agentes de saúde -, 
e também receberam nova 
pintura e revisão de todo o 
telhado.
 Nesta mesma tarde, serão 
entregues as obras de pa-
vimentação da estrada que 
liga as estradas do bairro 
das Campinas e do Borba. 
Antes da pavimentação, 
a via recebeu as obras de 
galerias de águas pluviais, 
com mão de obra da Pre-

feitura.As obras foram 
realizadas pela empresa 
terceirizada pela Prefeitu-
ra, com valor de contra-
to de R$ 1.392.460,37. A 
pavimentação da estrada 
será realizada com CBUQ 
(Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), com 
2 km de extensão. Após 
o término da pavimenta-
ção, foi também realizada 
a implantação de placas e 
execução de pintura de si-
nalização de trânsito. 
 Ambas as entregas serão 
realizada em frente à ESF 
do Goiabal, que fica na 
Avenida Jataí, 162, Goia-
bal.

COMUNICADO SABESP:
A prefeitura municipal de Santa Branca informa que a partir 

desta sexta-feira (09), a Sabesp estará realizando uma  
atualização cadastral das residências do município.  

A abordagem será realizada nas casas pelos profissionais 
devidamente uniformizados e identificados.

A empresa conta com a colaboração da população  
para realizar esta ação.
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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.

Morro do Algodão recebe última 
“Recreação nos Bairros de

Caraguá” do ano

A Secretaria de Esportes 
promove o projeto “Recre-
ação nos Bairros de Cara-
guá” no próximo domingo 
(11), das 8h às 13h, no Nú-
cleo de Atendimento So-
cial do Morro do Algodão.  
Em 2016, o projeto passou 
pelos bairros Pegorelli, 
Tabatinga, Massaguaçu, 
Jaraguazinho, Jetuba e Su-

maré. A iniciativa oferece 
uma série de atividades 
lúdicas para as crianças da 
comunidade, gratuitamen-
te.
A programação inclui pin-
tura 
de rosto, confecção de pi-
pas, futebol de sabão, tênis 
de mesa, futebol de mesa 
(botão), pião, damas e do-

minó. Os pais poderão in-
teragir com os filhos e re-
lembrar as brincadeiras da 
infância. 
O Núcleo de Atendimento 
Social do Morro do Algo-
dão fica na Rua São Mi-
guel, 1382 – Morro do Al-
godão. Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (12) 3885-2200. 

Av. Coronel Manoel Inocêncio e 
entorno da Praça da Bandeira vão 
ter lâmpadas de Led em Caçapava

O Município de Caçapava 
começou a trocar a ilumi-
nação pública em toda ex-
tensão da avenida Coronel 
Manoel Inocêncio e no 
entorno da Praça da Ban-
deira, região centra de Ca-
çapava. A substituição das 
atuais lâmpadas de sódio 
por lâmpadas de Led teve 
início na terça-feira, 6. As 
novas lâmpadas street li-
ght vão trazer várias van-
tagens, entre elas: melhor 
luminosidade - o que ga-
rante mais segurança pú-
blica -, redução do consu-
mo de energia e colaborar 
na preservação ambiental, 
já que não são usados me-
tais pesados.
No total foram investidos 
R$ 150 mil na compra das 
lâmpadas com recursos do 
governo estadual por meio 
de emenda parlamentar. 
As lâmpadas têm dez anos 
de garantia e a substituição 
é feita por por servidores 
municipais.
A melhoria da qualidade 
na iluminação pública é 
um projeto desenvolvido 
pela atual gestão e já bene-
ficiou várias ruas.
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Ônibus iluminado começa a circular em 
São José dos Campos

Iniciativa da Expresso Maringá visa promover o espírito natalino, tornando o fim de 
ano mais alegre e descontraído 
Neste Natal, São José dos Campos terá, pela primeira vez, um ônibus iluminado circu-
lando pelas ruas da cidade. A iniciativa é da Expresso Maringá, associada ao BusVale, 
que tem como objetivo tornar o fim de ano mais descontraído e alegre, promovendo o 
espírito natalino.
O veículo decorado com temas festivos começou a rodar nesta segunda-feira, dia 5 de 
dezembro, e vai percorrer todas as linhas operadas pela empresa até o Natal em horários 
variados a fim de atingir o maior número possível de clientes. A linha estreante foi a 341 
Eco CJS - Terminal Central.
“Para nós da Expresso Maringá é uma satisfação promover ações como esta, que con-
tribuem para levar a alegria e o espírito natalino para a população. Nosso compromisso 
é sempre com o bem-estar dos nossos clientes”, afirma Kátia Moreira coordenadora de 
RH da empresa.
Além do ônibus iluminado, a Expresso Maringá levará o bom velhinho mais famoso 
do mundo ao volante pelo quarto ano consecutivo. Um motorista vestido de Papai Noel 
também passará por todas das linhas da empresa a bordo do ônibus iluminado, encan-
tando o Natal de crianças e adultos usuários do sistema de transporte coletivo de São 
José dos Campos.
Ação social: Para completar as iniciativas natalinas, a Expresso Maringá promoverá 
uma festividade para as crianças da região do bairro Eco, em São José dos Campos. 
Durante a festa, que acontece em 23 de dezembro, funcionários da empresa entregarão 
presentes com a ajuda do Papai Noel.
Sobre a BusVale Com foco e compromisso com a mobilidade urbana, a BusVale foi 
criada para servir como a nova marca institucional da AVETP (Associação Vale Paraiba-
na das Empresas de Transportes de Passageiros), que atua há mais de 25 anos na região.

Prefeitura de Ilhabela
entrega gramado sintético 

do campo do PEII

A Prefeitura de Ilhabe-
la entrega neste domingo 
(11/12), às 9h, o novo gra-
mado do campo de futebol 
do PEII (Polo de Educa-
ção Integrada de Ilhabela), 
na Barra Velha, com uma 
homenagem à Chapecoen-
se. O campo, agora com 
grama sintética, será deno-
minado “Chape Sempre”.
Com drenagem e dimen-
sões de gramado ade-
quadas às exigências dos 
principais campeonatos 
de futebol do país, o cam-
po poderá ter utilização 
mista (oficial e society). 
A denominação é uma ho-
menagem da Prefeitura de 
Ilhabela à delegação da 
Chapecoense – composta 
por jogadores, dirigentes, 
comissão técnica e jorna-
listas – que na madrugada 
do dia 29 de novembro foi 

vítima do acidente aéreo 
que matou 71 pessoas. O 
avião transportava a equi-
pe para a disputa da final 
da Copa Sulamericana. 
A “Chape” foi declarada 
campeã do torneio.
De acordo com a Secre-
taria de Esportes, Lazer 
e Recreação, a progra-
mação da entrega oficial 
tem início neste domingo 
(11/12) e termina apenas 
no domingo (18/12). Se-
rão disputados confrontos 
nas categorias Veteraníss-
simo, Veterano e Subs11, 
13, 15, 17 e 20. Já no sába-
do (17/12) será realizado 
o “Rachão Organizado”, 
onde as equipes serão for-
madas pelos presentes no 
dia. Já no domingo (18/12) 
é a vez das meninas do fu-
tebol estrearem o novo 
campo.

Confira a programação 
completa:
Dia 11/12 (domingo)
Categoria Veteraníssimo
9h – Prainha x Convidado
9h50 – Vasquinho x Con-
vidado
10h40 – Portuguesa x 
Convidado
Categoria Veterano
11h30 – Leões do ITA x 
Convidado
12h20 – Prainha x Convi-
dado
Categoria Principal
13h30 – Garrafão (vice 
campeão da 1ª Divisão) x 
Cruz de Malta (vice cam-
peão 2ª Divisão)
14h30 – Perequê (cam-
peão da 1ª Divisão) x Sem 
Kerer (Campeão da 2ª Di-
visão)
Dia 12/12
Partidas do Sub 11 – A 
partir das 15h
Dia 13/12
Partidas do Sub 13 – A 
partir das 15h
Dia 14/12
Partidas do Sub 15 – A 
partir das 15h
Dia 15/12
Partidas do Sub 17 e Sub 
20 – A partir das 15h
Dia 17/12
Rachão Organizado – Das 
15h30 às 19h
Dia 18/12
Amistoso Feminino – A 
partir das 10h

INAUGURAÇÃO DO PRESÉPIO DE NATAL! 
Dia 10/12 (Sábado) às 17h Local: Praça A. S. Cunha Bueno - 

Centro de Monteiro Lobato

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 90, Termo nº 6448
Faço saber que pretendem se casar DANILLO SANTANA SILVA e JAQUE-
LINE PEREIRA DA CRUZ, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Conceição do Almeida - BA, nascido em 22 de março de 1989, de profissão assi-
tente financeiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Virginia 
Turci Zanin, nº 117, Quiririm - Taubaté/SP, filho de EZEQUIAS MOREIRA 
SILVA, de 53 anos, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Concei-
ção do Almeida/BA e de MIRIAN SANTANA SILVA, falecida na data de 7 de 
abril de 2015. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 7 de outubro de 1985, 
de profissão analista financeiro, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Campos do Jordão, nº 326, Jardim Santana, nesta cidade, filha de JOSÉ 
BENEDITO FERREIRA DA CRUZ, falecido na data de 4 de setembro de 1999 
e de MARINÊS PEREIRA DA CRUZ, de 55 anos, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de São Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 90, Termo nº 6449
Faço saber que pretendem se casar ALAN COSTA GALVÃO e ALINE RENÓ 
DE ANDRADE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo arti-
go 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 24 de outubro de 1988, de profissão metalurgico, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antônio Marcondes Vieira, nº 83, 
Jardim Ana Emilia, Taubaté/SP, filho de JOSÉ ROBERTO GALVÃO, falecido 
em Taubaté/SP na data de 19 de março de 2009 e de NELI MARIA COSTA 
GALVÃO, de 70 anos, nascida na data de 7 de outubro de 1946, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 16 de maio de 1989, de profissão gerente administrativa, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Arcanjo Banhara, nº 536, Jardim 
Santana, nesta cidade, filha de JOSÉ NILSON DE ANDRADE, de 58 anos, nas-
cido na data de 16 de novembro de 1958, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de Taubaté/SP e de GISSELE RENÓ DO ESPIRITO SANTO AN-
DRADE, de 47 anos, nascida na data de 28 de novembro de 1969, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de São José dos Campos/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

BIÓLOGO (TRANSFUSIO-
NAL)
DOMESTICA
MENSAGEIRO
REPRESENTANTE COMER-
CIAL
TAPECEIRO DE AUTO
TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO
VISTORIADOR VEICULAR

TODAS AS VAGAS DISPO-
NÍVEIS SÃO PARA TRABA-
LHAR EM FRANQUIA DE 
RESTAURANTE EM GUA-
RAREMA E CAMPINAS. OS 
INTERESSADOS DEVEM 
TER DISPONIBILIDADE 
PARA MORAR EM ALOJA-
MENTO CEDIDO PELA EM-
PRESA.

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO: -RG 
-CPF -CARTEIRA DE TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT: Piso 
superior da Rodoviária Velha - 
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO: SEGUNDA A SEX-
TA-FEIRA DAS 08H ÀS 17H
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Taubaté tem Workshop de Teatro 
para iniciantes no Centro Cultural

Processo Seletivo da Educação: Professor, 
Inspetor de Alunos, ADI, Merendeiro, Oficial 
de Escola, Secretário de Escola e Intérprete 

de Libras em Tremembé

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através da Secreta-

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté reali-
za no dia 17 de dezembro 
(sábado), o Workshop de 
Teatro (Iniciação), às 17h, 
com instrução de Gilson 
Silva, no Centro Cultural 
Municipal. O curso tem 
duração de 2h30, com ca-

ria de Educação, abre nes-
ta quinta as inscrições para 
o Processo Seletivo 2017. 

pacidade para 30 pessoas 
e para maiores de 14 anos.
O evento é direcio-
nado para o públi-
co iniciante em teatro.  
O objetivo é iniciar os 
inscritos nas artes cêni-
cas e compartilhar co-
nhecimentos técnicos, 

Para mais informações, 
acesse o edital no site: 
www.tremembe.sp.gov.br/

artísticos, teóricos e prá-
ticos sobre a arte. Haverá 
dinâmicas de interação 
em grupo, exercícios de  
interpretação e improvisa-
ção teatral, propostas de 
cenas, textos e breve teoria 
sobre a história do teatro 
no mundo.

Começou a FEIRAT edição de natal em Santo Antônio do Pinhal
Sim, artesanatos inspirados pelo clima natalino…  

Muitaaas opções para presentar as pessoas queridas…
Todos os finais de semana.

Local: Boulevard Araucária – salão do prédio da rodoviária.
Venha conferir!

Atividades de fim de ano no Espaço Eugênia 
Sereno em São Bento do Sapucaí. Confiram!


