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A GAzetA dos Municípios

Campos do Jordão abre 
concurso na área da 

educação

6ª edição da Corrida da 
Virada Joseense está 

com inscrições abertas

Taubaté Tattoo Festival 
chega a 5ª edição com 
tatuadores de várias 

partes do país

A Prefeitura de Campos 
do Jordão abre nesta quar-
ta-feira (16) as inscrições 
para processo seletivo 
com 34 vagas na área da 
educação.
São 18 vagas para profes-
sor de diversas discipli-
nas, as outras vagas estão 
dividas para fonoaudió-

Estão abertas as inscrições 
para a 6ª e já tradicional 
Corrida da Virada Joseen-
se. O evento que encerra 
o calendário esportivo de 
2016 da cidade, acontece 
no dia 31 de dezembro, às 
8h, com corridas de 5km e 
15km e  caminhada 5km, 
com percurso na Estrada 
Municipal Pedro Moa-
cir de Almeida - Vargem 
Grande, em São José dos 
Campos, no Vale do Pa-
raíba. As inscrições para a 
6ª Corrida da Virada Jose-
ense podem ser realizadas 
através do link.
A última edição do even-
to reuniu 1.200 corredores 
com vários anos de experi-
ência, de diversas regiões 
do país, atletas amadores 

Os amantes de tatuagem 
poderão conferir as novi-
dades de setor e ver de per-
to o trabalho de tatuadores 
conhecidos na 5ª edição do 
Taubaté Tattoo Festival. O 
evento acontece nos dias 
18, 19 e 20 de novembro, 
das 10h às 22h, no Clube 
Associação de Taubaté.
Mais de 150 tatuadores 
de várias partes do Brasil 
participarão do evento, en-
tre eles Fabio Alabarce de 
São Paulo, David Alarcão 
do Rio de Janeiro e Oreia 
Francis de Elói Mendes de 
Minas Gerais. Também es-
tarão no evento os tatuado-
res do Uruguai Juan Pablo 
de Punta Del Este e Mar-
tín Padilla de Montevideo. 

logo, instrutor de braile, 
nutricionista, técnico em 
nutrição, oficial de esco-
la, orientador disciplinar, 
agente de serviços, moni-
tor de informática e auxi-
liar técnico em educação 
infantil.
Os salários de professor 
variam de R$ 11,78 a R$ 

e atletas que encerraram 
o ano com o objetivo de 
manter a saúde e qualida-
de de vida. 
“Chegamos ao sexto ano 
de prova, o que mostra o 
quanto o evento já se tor-
nou tradicional e especial 
na cidade. Vamos traba-
lhar mais uma vez para or-
ganizar a melhor estrutura 
possível para receber os 
participantes”, comentou 
Luiz Lobo representante 
da HL Eventos Esportivos.
As provas serão realizadas 
nas categorias: feminina 
e masculina para corredo-
res a partir 14 anos para a 
prova de 5km e para corre-
dores maiores de 18 anos 
para a prova de 15km. A 
prova é a última do ano 

Além disso, artistas locais 
também estão confirma-
dos, entre eles Camilo 
Camargo, Gil Rodrigues e 
Luciano Barreto.
Os convidados especiais 
do evento serão Rober-
to Matrigani, de 67 anos, 
conhecido por ter o corpo 
todo fechado em tatua-
gens, e o casal de tatuado-
res Ratto e Totolinha, do 
Rio de Janeiro, conhecido 
pelas diversas modifica-
ções corporais, com alar-
gadores, língua partida, 
retina tatuada, etc.
Na programação, além das 
presenças dos tatuadores, 
o público também poderá 
acompanhar o concurso 
dos melhores desenhos. 

13,71 hora/aula. Os de-
mais cargos, os salários 
variam de R$ 880 e R$ 
1.587,75.
As inscrições podem ser 
feitas na sede da Secretaria 
de Educação (R. Miguel 
Pereira, 235 - Vila Aber-
néssia) das 10h às 12h e 
13h às 15h

e fará parte do Circuito/
Ranking Joseense de Cor-
ridas de rua 2016. Confira: 
http://www.sjc.sp.gov.br/
secretarias/esportes_e_la-
zer/circuito_joseense_de_
corridas_de_rua.aspx
O evento tem organização 
da HL Eventos Esporti-
vos e ADEEC, e patrocí-
nio da Caixa Econômica 
Federal, Tenda Atacado e 
Porto Seguro e apoio da  
Prefeitura de São José dos 
Campos, Supera, Santa 
Constância, Convention 
& Visitors Bureau, Ante-
na 1, Maranga Team, De-
cathlon, Arroz Fantástico 
e Clube de Campo Luso 
Brasileiro com supervisão 
da Federação Paulista de 
Atletismo.

Ao final de cada dia, tatu-
agens de diversas catego-
rias serão avaliadas como 
os melhores trabalhos de-
senvolvidos na conven-
ção. Nos três dias do even-
to mais de 20 categorias 
serão julgadas, entre elas 
o Pontilhismo, Free Hand, 
Caligrafia, Temas Brasi-
leiros, Realismo e Cari-
catura. Também haverá a 
tradicional eleição de Miss 
Tattoo. O ingresso para o 
5º Taubaté Tattoo Festival 
custa R$ 10 e mais 1kg de 
alimento não perecível, 
que será doado para enti-
dades carentes da cidade. 
O Clube Associação de 
Taubaté fica na Av Jucas 
Esteves, 500, Centro.

Governo pretende retirar 
de circulação veículos com 

mais de 20 anos

O governo Michel Temer 
está trabalhando em um 
programa para renovar a 
frota de veículos do país, 
informou o ministro da In-
dústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Perei-
ra. As declarações foram 
dadas após o ministro par-
ticipar da abertura do Sa-
lão Internacional do Auto-
móvel, na capital paulista.
O ministro esclareceu que 
a iniciativa fará parte do 

Programa de Sustentabili-
dade Veicular, e, segundo 
Pereira, será apresentado 
ao presidente Michel Te-
mer até o próximo mês.
“Nós temos uma frota de 
55 milhões de veículos, 
total. A ideia é ir eliminan-
do veículos de 30, 25 e 20 
anos, na média de 800 mil 
a 1 milhão por ano”, disse. 
Ele não detalhou, entretan-
to, como serão feitos os in-
centivos para que os donos 

de automóveis troquem 
seus veículos.
Financiamento para motos 
- Outro programa em aná-
lise visa facilitar o crédito 
para compra de motos. A 
medida pretende atender, 
segundo o ministro, a uma 
reivindicação da Associa-
ção Brasileira dos Fabri-
cantes de Motocicletas, 
Ciclomotores e Bicicletas 
(Abraciclo). 
“Nós estamos discutindo 
com os bancos públicos 
para financiamento, para 
melhorar a qualidade. Já 
foram feitas algumas reu-
niões com a Caixa Eco-
nômica e com o Banco 
do Brasil para melhorar o 
financiamento especifica-
mente para motos”, disse 
o ministro. 
Com informações da 
Agência Brasil
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Curiosidades

Por que a água do mar é salgada?

Durante milhares de anos, a erosão das chuvas, do vento, do mar e dos caudais dos 
rios faz com que aconteça o desgaste das rochas, fazendo com que a grande quan-
tidade de sais minerais, que as constituem, tenha desaparecido. Por sua vez os rios 
ao percorrerem os continentes trazem consigo átomos e moléculas de cloro e de 
sódio que ao se deslocarem para o mar, acabam por se alojar nas rochas. Por outro 
lado, a chuva também é responsável por dissolver os sais minerais da superfície 
terrestre e levá-los para o mar, fazendo com que aumente a concentração do sal na 
água. Assim sendo, o sal acumula-se nos oceanos devido ao processo de evapora-
ção da água, ou seja, acuando do processo cíclico de transporte de sais minerais 
para o mar e posterior evaporação das águas, o sal acaba por se ir acumulando. 
Como o sal não desaparece na água, apenas fica dissolvido, começa a acumular-se 
no mar. A repetição desse processo ao longo de centenas de milhões de anos, faz 
com que o mar se tornasse salgado, tal como o conhecemos nos dias de hoje.

Humor

A mulher entra em um restaurante e encontra o marido com outra mulher e per-
gunta:
- Você pode me explicar o que é isto?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser muito azar!
***
A catequista estava discutindo os Dez Mandamentos com seus catequizandos. De-
pois de explicar o mandamento de Honrar Pai e Mãe, ela pergunta:
- Tem algum mandamento que nos ensine como tratar os nossos irmãos e irmãs?
Um menino, o mais velho da turma, responde:
- Tem... Não matarás...
***
Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora estava ten-
tando convencê-los a comprar uma cópia da foto do grupo como recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem a foto, 
disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada, ou também, este é o Miguel, agora 
ele é médico!
E um aluno levanta-se e diz:
- Olhem, olhem, ai está a nossa professora e hoje já morreu...

Mensagens

Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu 
contentamento quando alguém lhe enderece palavras de afeto e simpatia e faça o 
mesmo com os outros. Mobilize o sorriso e observará que semelhante investimento 
lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e 
compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie a todos com sua pa-
lavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer magia remanescendo da 
véspera comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. 
***
O verdadeiro amor não conhece fronteiras, é generoso e não faz qualquer tipo de 
distinção. Somente quem ama de verdade é capaz de superar tudo para não deixar 
morrer esse amor, mas nem sempre isso é possível. É difícil aceitar que o amor 
morreu, mas fazer o que? Isso também faz parte da vida.
***
Ser feliz? Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem que-
rer destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. Não faças compra 
alguma que não possas pagar. Em matéria de afeto, viva em teus compromissos. 
Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se.
***
O mundo e a vida estão se movendo através do único princípio de esforços e reali-
zações. Somos responsáveis pelo que somos hoje e, não podemos culpar ninguém. 
Não temos inimigos. Aqueles que apontam nossos erros são nossos amigos verda-
deiros. Eles estão dando dicas para a nossa futura jornada. Quanto mais receptivos 
nos tornarmos, mais ajudamos a elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tor-
narmos, mais pessoas vêem a nós.

Pensamentos, provérbios e citações

A linguagem do amor está nos olhos.

São testemunhas os olhos do que o coração.

O desapontamento é a babá da sabedoria.

Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.

Aquele que quer a fruta deve subir na árvore.

Tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.

O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.

O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.

Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.

Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.

As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.

O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
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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.

Incêndio destrói parte de 
uma residência no Campo 

Alegre em Pinda

Um incêndio de razoáveis 
proporções destruiu parte 
de uma residência em Pin-
damonhangaba no final da 
tarde deste domingo (13). A 
ocorrência foi no bairro Jar-
dim Cristina, região do Cam-
po Alegre e atraiu a atenção 
das pessoas. De acordo com 

moradores da rua Capitão 
Vicente Vizaco, no Jardim 
Cristina, o fogo foi notado 
por volta das 17h40, quando 
os vizinhos perceberam uma 
fumaça preta que partia da 
residência.
Com a chegada de equipes 
do Corpo de Bombeiros, as 

chamas foram controladas, 
no entanto, parte da casa foi 
totalmente destruída, assimo 
como vários móveis. Não há 
registros de feridos. Informa-
ções iniciais dão conta que o 
proprietário não estava no 
interior da casa na hora da 
ocorrência.

Taubaté Shopping recebe 
Semana Global do

Empreendedorismo

Quem nunca ouviu a re-
petida frase “empreender 
está na moda”? Em tempos 
de reajuste da economia, 
a saída tem sido cada vez 
mais adotada, abrindo por-
tas e oferecendo soluções 
variadas para quem deseja 
ser dono do seu próprio 
negócio. E é por acreditar 
que o empreendedorismo 

funciona como um motor 
para o desenvolvimento 
econômico social, que a 
Semana Global do Empre-
endedorismo, ou SGE, ce-
lebrada em todo o mundo 
de 14 a 20 de novembro, 
vem para o Taubaté Sho-
pping. 
Com o tema “Conexões 
que transformam cida-

des”, o centro de compras 
foi um dos locais escolhi-
dos na região para receber 
o evento, que acontece em 
todo o Brasil. Serão sete 
dias de palestras e mesas 
redondas, sempre das 10h 
às 12h, em uma das salas 
de cinema da Moviecom. 
As atividades contarão 
com a participação de em-
presários, políticos, pro-
fessores, especialistas de 
comunicação e influencia-
dores digitais, entre outros 
profissionais.
Com entrada totalmen-
te gratuita, quem deseja 
participar deve apenas 
fazer uma inscrição pré-
via no site da SGE (www.
even t i ck .com.br / sge -
2016-taubate) – as vagas 
são limitadas.
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Reuniões sobre Zoneamento 
Ecológico Econômico do LN 

acontecem em Ubatuba

ABC Transportes patrocina
13ª edição da Paralimpíada 

de Taubaté

A Prefeitura de Ubatuba 
e a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente organizam 
uma serie de reuniões in-
formativas para a popula-
ção sobre o Gerco (Geren-
ciamento Costeiro), que 
inclui a revisão do Decreto 
49.215/2004 do Zonea-
mento Ecológico-Econô-
mico do setor costeiro do 
Litoral Norte paulista.
De acordo com a Secre-
taria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, 
o objetivo é promover um 
diálogo proporcionando 
um maior entendimento 
dos moradores para que 
eles participem diretamen-
te do processo e da audi-
ência pública de forma 
mais qualificada. Es1sa 
Lei Estadual é referente 
aos quatro municípios do 
Litoral Norte: Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Se-
bastião e Ilhabela. Cada 
cidade vai sediar uma au-
diência pública para facili-
tar a participação popular. 
Em Ubatuba, a audiência 
acontece na segunda-fei-
ra, 24 de outubro, a partir 
das 17 horas no auditório 
da Unitau (Itaguá). Encon-
tros: A primeira reunião 
aconteceu na tarde desta 
segunda-feira, 17, na sede 
do Instituto de Previdên-

Empresa fornece mais de 
500 camisetas para alunos 
que participam do torneio
Reforçando seu com-
promisso social, a ABC 
Transportes patrocina a 
13ª edição da Paralimpía-
da de Taubaté, disputada 
por alunos com deficiên-
cia, que acontece entre os 
dias 7 e 11 de novembro. 
A empresa de transporte 
urbano, associada ao Bus-
Vale, fornece mais de 500 
camisetas para estudantes 
que participam da compe-
tição, realizada anualmen-
te no colégio EMEEIF 
Madre Cecília.
O intuito do torneio é in-
tegrar as escolas de educa-
ção especial da região do 
Vale do Paraíba, promo-
vendo as potencialidades 
dos participantes, além de 
chamar a atenção de toda 

cia Social de Ubatuba e 
contou com a participação 
de representantes da praia 
do Perez. No período da 
noite, foi a vez da comu-
nidade da praia Sete Fon-
tes. Na terça-feira, 18, os 
encontros contemplaram 
os moradores do Quilom-
bo da Caçandoca e comu-
nidade do Ubatumirim. 
Walquiria Imamura Picoli, 
procuradora do Ministério 
Público Federal, destacou 
aos moradores que o mais 
importante é analisar as 
consequências da norma 
no local onde vivem. “O 
que isso vai trazer de bom 
e de ruim?  Nenhuma es-
colha é plenamente bené-
fica ou integralmente ma-
léfica. Tudo tem seu lado 
bom e ruim e vocês tem 
que ver qual a melhor op-
ção”, disse. Taiana Olivei-
ra, representante dos mo-
radores da praia do Perez, 
agradeceu a oportunidade 
de participação, pois es-
clareceu diversas dúvidas 
sobre a influência do Ger-
co na vida dos habitantes 
da comunidade.
O trabalho: Há sete anos, 
um grupo setorial que 
possui 24 representantes 
(composto por membros 
do Governo do Estado, 
profissionais da área e so-

sociedade para ações in-
clusivas. As modalidades 
incluem o vôlei, natação, 
tênis de mesa, basquete, 
queimada, futsal, entre ou-
tras. Em 2016, é a quarta 
vez que a ABC Transpor-
tes patrocina a competi-
ção.
“Acreditamos na impor-
tância da inclusão social e 
procuramos sempre con-
tribuir de forma ativa com 
ações inclusivas. Esse tipo 
de iniciativa é muito ne-
cessária para a construção 
e controle da autoestima, 
favorecendo os proces-
sos de sociabilidade das 
pessoas com deficiência”, 
afirma Manoel Adair dos 
Santos, diretor executivo 
da ABC Transportes.
Além da escola munici-
pal Madre Cecília, parti-
cipam do evento a APAE 

ciedade civil), eleitos le-
galmente por meio de edi-
tal,  vem trabalhando na 
revisão do Decreto.
“Talvez Ubatuba seja a 
cidade que, sem nenhum 
demérito às outras, mais 
promoveu debates –  até 
por ter lançado mão de 
utilizar o Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente 
no processo de revisão e 
trabalho junto às comu-
nidades. Essa atitude, em 
nosso olhar como Estado, 
facilitou a relação com as 
comunidades e a socie-
dade civil, diminuindo os 
conflitos”, explicou Gil 
Scatena, representante da 
Secretaria de Meio Am-
biente do Estado. Audi-
ência: Quatro audiências 
serão realizadas, mas to-
das deliberam sobre o ter-
ritório como um todo. A 
reunião é conduzida pelo 
Consema- Conselho Es-
tadual de Meio Ambien-
te. Haverá uma exposição 
técnica bem detalhada 
sobre o instrumento,  se-
guida pela participação de 
autoridades e sociedade 
civil.  Os interessados em 
apresentar sugestões de-
vem fazê-las oralmente ou 
apresentá-las em forma de 
documento durante a audi-
ência.

Taubaté, APAE Pindamo-
nhangaba, APAE Caçapa-
va, APAE Guaratinguetá, 
ASSID e EMEF Edmir 
Viana de Moura (Caçapa-
va), CEEP de Tremembé, 
Centro de Convivência e 
escolas especializadas.
Serviço
Data: 7 a 11 de novembro
Local: EMEEEIF Madre 
Cecília, Av. Francisco Al-
ves Monteiro, s/nº - Novo 
Horizonte - Taubaté
Horário: a partir das 8h30
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 Trans-
portes de Passageiros), que 
atua há mais de 25 anos na 
região.
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Projeto Guri abre inscrições 
para Grupos de Referência

Interessados podem se ins-
crever de 7 a 27 de novem-
bro. Depois de alguns anos 
de estudo, chega a hora de 
aprimorar o conhecimento 
musical, melhorar a téc-
nica e ampliar o repertó-
rio. Essa é a função dos 
Grupos de Referência do 
Projeto Guri – programa 
mantido pela Secretaria da 
Cultura do Estado –, que 
abrem processo seletivo 
para 371 vagas, de 7 a 27 
de novembro. As inscri-
ções serão feitas pelo site  
www.projetoguri.org.br/
programadebolsas.
A seleção, voltada a alunos 
e ex-alunos, é feita anual-
mente por meio de testes 
práticos e entrevistas co-
ordenadas pelos profissio-
nais da Amigos do Guri. 
Os mais pontuados rece-
bem por 10 meses uma 
bolsa que custeia despesas 
com transporte e manu-
tenção dos instrumentos, 
entre outras, viabilizando 
a participação do aluno 
em apresentações e incen-
tivando o seu desenvol-
vimento musical. A cada 
ano há um novo processo 
seletivo.
Os guris em estágio mais 

avançado de aprendiza-
do têm a oportunidade, 
desde 2010, de integrar 
um dos 12 Grupos de Re-
ferência do Projeto Guri 
distribuídos pelo Estado. 
São orquestras, camera-
tas, bandas, coros, grupo 
de percussão, entre ou-
tras formações musicais 
que servem de modelo e 
incentivo para todos os 
alunos do Projeto Guri. 
O objetivo é proporcionar 
aos alunos de maior des-
taque a execução de obras 
originais e arranjos mais 
elaborados escritos para as 
diferentes formações.
Os Grupos de Referência 
também se apresentam 
com nomes consagrados 
do meio artístico nos pal-
cos mais importantes do 
cenário musical brasileiro. 
Os Grupos estão distri-
buídos por todo o Estado 
de São Paulo de forma a 
oportunizar democratica-
mente o acesso aos estu-
dantes de música interes-
sados no aprimoramento 
musical.
Presentes nas cidades de 
Araçatuba, Bauru, Franca, 
Itaberá, Jundiaí, Lorena, 
Ourinhos, Presidente Pru-

dente, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Preto e 
Sorocaba, os Grupos de 
Referência ensaiam nos 
polos do Guri duas vezes 
por semana e são forma-
dos por alunos da região 
em que estão estabeleci-
dos. O repertório abrange 
diferentes estilos musicais 
e épocas, do erudito ao po-
pular.
Aos integrantes dos Gru-
pos de Referência são 
oferecidos empréstimo de 
instrumentos, a participa-
ção em projetos especiais 
e eventos com artistas con-
vidados, além de uma bol-
sa auxílio para os alunos 
com melhor desempenho 
na seleção. Anualmente, o 
Projeto Guri oferece mais 
de 400 vagas, distribuídas 
conforme as variadas for-
mações. 
Vagas oferecidas 226 Bol-
sas Performance (12 a 20 
anos – para alunos e ex
-alunos do Projeto Guri)
35 Bolsas Aprendiz (16 a 
21 anos – para alunos e ex
-alunos do Projeto Guri)
110 Bolsas sem Auxílio 
Financeiro (08 a 18 anos – 
só para alunos do Projeto 
Guri)

Pindamonhangaba recebe academia adaptada 
para pessoas com deficiência

Em outubro, Pindamo-
nhangaba recebeu uma 
academia adaptada para 
pessoas com deficiência, 
que está localizada no 
Centro Esportivo “Zito”, 
em Moreira César.
A academia conta com 
máquina de tríceps, má-
quina de bíceps, máquina 
supino vertical, máquina 
remada sentado, máqui-
na abdominal, máqui-
na twist, jogo de barras, 
jogo de barras paralelas, 

máquina giro de punho e 
bicicleta de mão.
“É importante criar equi-
pamentos para pessoas 
com necessidades espe-
ciais, tendo em vista a in-
clusão de todos na pratica 
de atividade física”, afir-
ma o Secretário de Espor-
tes da Prefeitura.
Pindamonhangaba foi 
escolhida pelo Governo 
do Estado para receber a 
academia, que não teve 
custo algum para a Pre-

feitura. Foi necessário 
apenas o preparo do ter-
reno para que pudesse ser 
instalada.
Este projeto é do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Esta-
do dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, e  
beneficia o município, 
que pode proporcionar a 
todos a oportunidade da 
prática de atividade físi-
ca.

Papai Noel chega
ao Taubaté Shopping

durante o feriado

Bom velhinho aterrissa de 
helicóptero no dia 15 de 
novembro, inaugura deco-
ração de Natal e promove 
um dia repleto de diversão
É possível notar que o 
Natal está se aproximan-
do: os lugares já come-
çaram a ganhar as cores  
e decorações típicas da 
data, enfeites e presentes 
ocupam cada vez mais es-
paço nas vitrines e as pes-
soas já estão planejando o 
que farão durante o perío-
do. E o Taubaté Shopping 
também já tem data mar-
cada para entrar no clima 
natalino. 
Seguindo a tradição, o 
Papai Noel do centro de 
compras chegará de heli-
cóptero em um dia reple-
to de atrações e atividades 
gratuitas. A festa acontece 
no feriado desta terça, dia 

15 de novembro, a partir 
das 9h, no estacionamento 
do shopping. 
O dia será marcado por 
muita diversão, com brin-
quedos como tobogã com 
escalada, castelo pula-pu-
la, cama-elástica e brinque-
dões infláveis. A música 
fica por conta da FAMUTA  
(Fanfarra Municipal de 
Taubaté), reconhecida 
mundialmente. 
O público poderá contar 
também com a distribui-
ção gratuita de pipocas e 
algodão-doce. Para animar 
ainda mais o evento, diver-
sos personagens estarão 
presentes, como os super
-heróis Homem-Aranha, 
Hulk, Capitão América, 
Homem de Ferro e Thor, 
além das princesas Branca 
de Neve, Ana, Elsa, Cin-
derela e Merida e dos que-

ridinhos Minions e Olaf.
Decoração terá como tema 
“Os pinguins de Madagas-
car”
Na terça também será 
inaugurada a decoração 
de Natal do Taubaté Sho-
pping. O tema deste ano 
são “Os pinguins de Ma-
dagascar” e o espaço mon-
tado na praça de eventos 
será totalmente interativo e 
disponibilizará diferentes  
atividades durante todo o 
período de fim de ano. Já 
o bom velhinho receberá 
o público em seu trono, 
em frente à Lojas Per-
nambucanas, até o dia 24 
de dezembro. Ele tirará 
fotos com a criançada de 
segunda a sábado, das 13h 
às 21h, aos domingos e fe-
riados, das 13h às 20h, e 
no dia 24 de dezembro até 
às 18h.

“Menos açúcar, mais vida” é tema de nova exposição do Taubaté Shopping
Mostra visa à conscienti-
zação da população sobre 
prevenção e cuidados rela-
cionados ao diabetes
Com o intuito de alertar o 
público sobre o diabetes 
por meio da arte e contri-
buir para dar mais visibi-
lidade à causa, o Taubaté 
Shopping está com ex-
posição artística “Menos 
açúcar, mais vida”, que 
segue até o dia 17 de no-
vembro. 
A mostra aborda a história 
do Círculo Internacional 
do Diabetes, ícone que 
clama a união e simbo-

liza o apoio à Resolução 
das Nações Unidas sobre 
a doença. De acordo com 
o curador Robert Richard, 
para criar a exposição, 
cada um dos 11 artistas 
participantes contribuiu 
com sua interpretação vi-
sual e estética do circulo.  
“Por meio da arte, pode-
mos materializar a propos-
ta e colocar aos olhos das 
pessoas a importância da 
prevenção e dos bons cui-
dados com a saúde”, afir-
mou.
A exposição reúne as 
obras de Heloize Rosa, 

Cassio Lazaro, Milton 
Mota, Carlos Dercoles, 
Mi Castelani, Ivan Porter-
ro, Mauro Maria, Raquel 
Molica, Elza Carvalho, 
Barbara Altstadt e Nino 
Millán. Além da exibição 
das peças, por meio de 
uma parceria com a AJD 
(Associação Jacareiense 
de Diabéticos), profis-
sionais estarão presentes 
no shopping para realizar 
testes de glicemia no dia 
10 de novembro, em refe-
rência ao Dia Mundial do 
Diabetes, comemorado em 
14 de novembro. 


