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A GAzetA dos Municípios

Projetos para comunidade 
são destaques no

Shopping Pátio Pinda

Promoção de fim de 
ano do Taubaté

Shopping termina com 
o sorteio de um carro 

premium

Shopping oferece dois 
programas diferenciados 
para o público: “Cine-
ma para todos” e “Sessão 
Bebê a bordo”. Inscrições 
para 2017 estão abertas
Todos os meses, o Sho-
pping Pátio Pinda promo-
ve, em parceria com a rede 
Cineflix, ações especiais 
voltada a públicos especí-
ficos. O “Cinema para to-
dos” beneficia instituições 
que buscam alternativas 
de lazer para os seus aten-
didos. Em dezembro, foi a 
vez das crianças da escola 
Educandário São Vicen-
te de Paulo participarem 
do projeto e assistirem ao 
filme “Sing: quem canta 
seus males espanta”. “É de 
grande importância pro-
mover cultura, interação 
e lazer aos nossos alunos, 
que na sua maioria não 
têm essa oportunidade. 
Eles ficaram deslumbra-
dos com o passeio e com 
o filme”, afirma Maria Ce-
cília Crivelli, Orientadora 
Pedagógica da instituição.
Outra iniciativa que tem 
feito muito sucesso é a 

Vencedor foi contempla-
do entre os mais de 22 mil 
cupons arrecadados duran-
te o período da promoção
Os últimos dias de 2016 
terão um gostinho ain-
da mais especial para o 
profissional de TI, Fábio 
Luis Teixeira Pinto. É que 
ele foi o vencedor da pro-
moção de fim de ano do 
Taubaté Shopping e acaba 
de ser contemplado com 
um Suzuki S-Cross Auto-
mático 4x4.
Fábio conta que graças à 
compra de um celular e de 
um pacote de viagem, ele 
pôde depositar 29 cupons 

“Sessão Bebê a bordo”, 
dirigida às famílias que 
querem uma experiência 
diferente com os filhos 
pequenos de dois meses 
a três anos. Neste mês, 
as mamães interessadas 
puderam assistir ao filme 
“Sing: quem canta seus 
males espanta”, escolhido 
por elas mesmas por meio 
de votação no site do cine-
ma. “Essa sessão tem lu-
minosidade e sonorização 
diferenciada. É um am-
biente propício para que 
os bebês e as crianças de 
até 3 anos possam perma-
necer”, destaca Leandro 
Arouca, gerente da unida-
de Cineflix no Pátio Pinda. 
“É um projeto que vai con-
tinuar, pois tem boas refe-
rências”, completou. 
Conheça um pouco mais 
sobre cada um e saiba 
como participar:
Cinema para todos – Ins-
crições abertas
Projeto que tem como in-
tuito promover uma sessão 
gratuita de cinema para 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. As 

na urna da promoção. “Fui 
viajar e, agora que voltei, 
fiquei sabendo que ganhei 
um carro. Isso é que é brin-
de bom”, diverte-se ele. 
Fábio revela que já parti-
cipou de outras promoções 
do centro de compras, mas 
que sempre acaba esque-
cendo de estar concorren-
do logo depois que de-
posita os cupons na urna. 
“Quando me ligaram, 
quem atendeu foi a minha 
mãe e ela não acreditou, ti-
nha certeza que era trote.” 
Agora, ao saber que a boa 
notícia é mesmo verdadei-
ra, ele comemora: “Será 

instituições que têm inte-
resse em participar devem 
entrar em contato com 
a administração do sho-
pping pelo e-mail sac@
patiopinda.com.br.
Sessão Bebê a Bordo
A ação promove uma es-
trutura diferenciada du-
rante as sessões especiais 
para famílias com filhos 
de dois meses a três anos 
de idade. Para participar, 
é preciso acompanhar os 
filmes que estão em vota-
ção na fanpage do Pátio 
Pinda e também no site 
www.cineflix.com.br/be-
beabordo e escolher o fil-
me desejado. A sala do ci-
nema conta com algumas  
adequações diferencia-
das, como iluminação 
mais clara, ajuste de tem-
peratura, disponibilidade 
de trocadores e som re-
duzido. Não há cobran-
ça de valores adicionais, 
mantendo-se os preços 
regulares de $ 20,00 para 
 inteira e de R$ 10,00 para 
meia-entrada. Crianças de 
até três anos de idade não 
pagam. 

uma ajuda e tanto para a 
minha vida!”
Desde o dia 17 de no-
vembro, os clientes do 
Taubaté Shopping po-
diam trocar seus com-
provantes fiscais por um 
cupom para participar da 
promoção de fim de ano.  
Cada R$ 300,00 em 
compras dava direito a 
um cupom e as trocas 
ocorreram até o dia 27 
de dezembro. O sorteio 
aconteceu nesta quarta  
(28 de dezembro) e o ven-
cedor foi sorteado entre os 
mais de 22 mil cupons par-
ticipantes.

Prazo para renovação do Fies
termina nesta sexta-feira, 30

Termina nesta sexta-fei-
ra (30) o prazo final para 
estudantes que ainda não 
concluíram a renovação 
do contrato do Fies (Fun-
do de Financiamento Es-
tudantil). Os contratos do 
Fies devem ser renovados 
a cada semestre. O pedi-
do de aditamento é feito 
inicialmente pelas facul-
dades e, em seguida, os 
estudantes devem validar 

as informações inseridas 
pelas instituições no Siste-
ma Informatizado do Fies 
(SisFies). O FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento de Educação) infor-
ma ainda que outro prazo 
que também se encerra 
essa semana, quinta-feira 
(29), é para que os agen-
tes financeiros - Banco do 
Brasil e Caixa Econômica 
- recebam os Documentos 

de Regularidade de Matrí-
cula (DRMs) emitidos a 
partir do dia 25 de novem-
bro e que estejam com o 
prazo de comparecimen-
to ao banco expirado. O 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE) decidiu estender 
o prazo de aditamento e 
prorrogar a validade dos 
DRMs para que nenhum 
estudante fosse prejudi-

cado. “Quem procurou os 
agentes financeiros e não 
conseguiu fazer o adita-
mento na semana passada 
pode se dirigir novamente 
às instituições financeiras, 
porque os gargalos já fo-
ram todos solucionados. 
Mas é preciso comparecer 
logo e não deixar para a 
última hora”, esclareceu 
Silvio Pinheiro, presidente 
do FNDE.
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Curiosidades

As cores podem interferir no estado de espírito das pessoas.
O amarelo estimula o funcionamento do cérebro, alivia o sistema nervoso, o apare-
lho digestivo e o tônus muscular.
O azul relaxa os músculos e favorece a meditação. Em roupas, aumenta a tranqüili-
dade, mas seu uso constante pode acabar gerando preguiça.
O laranja combate o cansaço, melhora a respiração e aumenta o otimismo. Nos tra-
jes, segundo os hindus, favorece o desempenho sexual.
O verde reduz a tensão, ajuda na recuperação de infecções e na solução de proble-
mas emocionais. Ótimo para os períodos de crise.
O vermelho estimula a circulação sanguínea e abre o apetite. Desperta o senso de 
competitividade e é, portanto, ideal para prática esportivas.
O violeta acalma o coração, diminui o medo e a angústia.
***
Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos bolinhos? Ou de 
legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? Um dos procedimen-
tos que evita o desperdício de alimentos é bastante conhecido das donas de casa: a 
transformação. Carne moída pode ser bem saborosa, mas bem preparada não resta 
uma porção sequer para o dia seguinte, a probabilidade de rejeição é bem menor. A 
mágica culinária entra em cena e se encarrega de resolver o problema. O produto 
pode entrar na composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar 
três colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito do tipo água e sal. O legu-
me pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, do qual se retira 
o miolo, que também pode ser misturado ao recheio. Depois de encher o vegetal, 
vai todo ao forno por uns vinte minutos, para gratinar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher é como o Continente Africano, uma metade já foi des-
coberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, 
civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e consciente 
de sua própria beleza.
Entre 41 e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, mas ainda 
desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada 
por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa, com fronteiras sem 
patrulhas e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de con-
quistas, mas com poucas esperanças no futuro.
Depois dos 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem onde está, 
mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só membro.

Mensagens 

A fábula do rato

Um rato, olhando pelo buraco da parede, vê o fazendeiro e sua mulher abrindo um 
pacote. Pensando logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma 
ratoeira, ficou aterrorizado e correu para o quintal da fazenda advertindo a todos:
- Há uma ratoeira em casa, uma ratoeira em casa!
E a galinha disse:
- Desculpe-me senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o 
senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomodo com isso.
O rato foi até o porco e disse:
- Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira!
E o porco respondeu:
- Desculpe-me senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não se orar. Fique 
tranqüilo que o senhor será lembrado em minhas orações.
O rato dirigiu-se à vaca e ela lhe disse:
- Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não!
Então o rato voltou pra casa abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se 
um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro 
correu pra ver o que havia acontecido. No entanto, ela não viu que a ratoeira havia 
pegado a causa de uma cobra venenosa e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a 
levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para 
alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro 
pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal: a galinha. Como a doen-
ça da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la e para alimentá-los, 
o fazendeiro matou: o porco. A mulher não melhorou e acabou falecendo. Muita 
gente veio ao funeral. O fazendeiro para alimentar todo aquele pessoal, então aca-
bou sacrificando: a vaca.
Moral da historia: Lembre-se que na próxima vez que você souber que há uma rato-
eira na casa, todo família corre o risco. O problema é geral e de todos.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.
As datas, só elas dão verdadeira consistência à vida e à morte.
Arrependo-me muitas vezes de ter falado nunca de ter calado.
O dinheiro não é tudo na vida e geralmente nem o suficiente.
O dia de amanhã ainda ninguém usou e ele poderá ser seu.
Deixe rolar e o que tiver que ser será.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.

Programação Janeiro de 2017 - Museu Felícia Leirner e  
Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão/SP)

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro
Avenida Dr. Luís Arrobas Martins, nº 1.880
Campos do Jordão – SP
Telefone: (12) 3662-6000
contato@museufelicialeirner.org.br
www.museufelicialeirner.org.br

JANEIRO

Visita Educativa
Data: 2/1 a 31/01/2017
A visita educativa contempla aspectos concernentes ao Museu e Auditório, bem como a vida e obra 
de Felícia Leirner e Claudio Santoro, além de pontuar destaques da natureza local. Interessados de 
todas as idades poderão participar da ação e adquirir um panorama geral sobre estes dois importantes 
equipamentos culturais.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 10h e às 15h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Férias no Museu
De 2 a 29/1/2017
Lendas da Mantiqueira
Data: 2/1/2017
O Museu e Auditório começam o ano contando algumas lendas da região da Serra da Mantiqueira. O 
público conhecerá e se encantará com histórias de importantes ícones da cultura regional.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h e às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Jogos Cooperativos
Datas: 3, 10, 17, 24 e 31/1/2017 (todas as terças-feiras)
Os visitantes serão convidados a participar de jogos cooperativos, em que os adversários são substi-
tuídos por parceiros. Nessas brincadeiras, o que vale é a união dos participantes e não a competição. 
Uma oportunidade única de se divertir de uma maneira diferente, aprendendo novas formas de 
brindar a união e cooperação!
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h e às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Descobrindo a Natureza
Datas: 4, 11, 18 e 25/1/2017 (todas as quartas-feiras)
Nas férias, os visitantes serão convidados a vivenciar diferentes atividades e interações com o meio 
ambiente, compreendendo a importância da preservação ambiental e descobrindo maravilhas da 
natureza.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h e às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Brincando com Música
Datas: 5, 12, 19 e 26/1/2017 (todas as quintas-feiras)
Às quintas-feiras, acontece a oficina de Confecção de Instrumentos Musicais a partir de materiais 
reciclados. Os participantes poderão soltar a imaginação e a criatividade, aprendendo e comparti-
lhando conhecimentos. Ao final, todos participarão de uma roda musical e poderão levar para casa 
seu instrumento musical.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h e às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
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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.
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Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Fazendo Arte de Verdade
Datas: 6, 13, 20 e 27/1/2017 (todas as sextas-feiras)
Na programação, todas as sextas-feiras, o fazer artístico será estimulado com atividades práticas que 
irão explorar o lado criativo, sensível e visual de cada participante.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h e às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Curiosos Cordéis
Datas: 8, 15, 22 e 29/1/2017
Os domingos de janeiro serão dedicados a contação de histórias no divertido formato de Cordel. 
Criados pela equipe educativa do Museu e Auditório, as histórias abordam temas importantes para 
as instituições. O público terá a oportunidade de conhecer esse gênero literário e histórias muito 
interessantes sobre Felícia Leirner, Claudio Santoro e a famosa Araucária.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Oficina de Tinta da Terra
Data: 7/1/2017
Voltada para o público familiar, a oficina vai ensinar os participantes a produzirem uma tinta que não 
contém produtos tóxicos e não agride o meio ambiente. Após produzirem as próprias tintas, os parti-
cipantes vão soltar a imaginação criando desenhos, individual ou coletivamente. Além de educativa, 
a atividade conduzida pela educadora ambiental Ivy Chiarelli* será muito divertida!
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Oficina de Compostagem Doméstica
Data: 7/1/2017
A atividade será conduzida pela educadora ambiental Ivy Chiarelli* e voltada para toda a família, 
buscando estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis ligados à preservação do meio ambien-
te. Na oficina será apresentado o passo a passo da montagem de uma composteira com minhocas, 
bem como todo o processo de decomposição dos alimentos e reciclagem através da produção de 
humos e biofertilizante.
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 16h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Oficina: Cosméticos Naturais
Data: 8/1/2017
A educadora ambiental Ivy Chiarelli* conduzirá a oficina em que serão produzidos dois tipos de 
cosméticos naturais. Além do apelo pela saúde, bem-estar e cuidados com meio ambiente, a ativi-
dade capacitará as pessoas a criarem e venderem seus próprios cosméticos. Ao final da atividade, os 
participantes poderão levar os cosméticos para casa.
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)
A Música da Natureza e a Natureza da Música
Data: 14/1/2017
Ao explorar a natureza do som, a ação tem o objetivo dar ao público a consciência do ato de ouvir e 
a confiança necessária para a participação em uma criação sonora coletiva. A vivência tem duração 
de três horas e propõe quatro diferentes momentos: caminhada pelo museu, explorando os sons da 
natureza; cocriação musical utilizando voz e corpo (música circular); iniciação instrumental; e roda 
de improvisação musical. A vivência será conduzida pelo Jam Trio*, formado pelos músicos: Jean-
François Daniel, Daniel Moray Luza e Roberto Guimarães. Imperdível!
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 35 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Show Interativo com o Jam Trio
Data: 14/1/2017
Mesclando bases já criadas e temas inspirados pelo momento, o Jam Trio* de multi-instrumentistas 
improvisadores, baseado em Santo Antônio do Pinhal, tecerá paisagens sonoras, envolvendo o pú-
blico em sua viagem sonora e musical. Um microfone e alguns instrumentos serão disponibilizados 
para que as pessoas participarem da improvisação, tornando-os cocriadores.
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 

“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Oficina de Colagem: “Quem É Você?”
Data: 15/1/2017
A partir de uma foto tirada no momento da oficina, os participantes construirão uma nova imagem 
de si mesmos – um autorretrato - desconstruindo a própria face e corpo, acrescentando elementos 
visuais de forma livre e usando a colagem como recurso de linguagem. A atividade será conduzida 
pela design e ilustradora Ana Starling*.
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 20 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Brincadeiras Dançantes para Pais e Filhos
Data: 21/01/2017
A vivência será conduzida pela dançarina Rizzi Tani* e tem como objetivo promover um momento 
de troca qualitativa entre pais e filhos. Através de brincadeiras dançantes e jogos lúdicos, será criado 
um espaço de conexão entre os participantes, onde a alegria e a diversão terão papéis de destaque.
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Dançar, Dançar e Dançar
Data: 21/1/2017
A atividade será conduzida pela dançarina Rizzi Tani* e é voltada para adultos e crianças. Os parti-
cipantes terão a oportunidade de conhecer diversos ritmos brasileiros e aprender os passos básicos 
de cada um deles, em um momento de descontração e diversão. Valorizando a diversidade e riqueza 
artística e cultural do nosso país, o público vai experimentar um momento inesquecível!
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 16h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

O Som das Esculturas e as Esculturas Sonoras
Data: 22/1/2017
Ao contemplar as esculturas da artista Felícia Leirner, os participantes serão convidados a ouvir 
cuidadosamente os sons da natureza e a definir criativamente conexões com as obras da coleção. Ao 
final, paisagens sonoras inspiradas pela poética de Felícia Leirner deverão ser criadas pelos próprios 
participantes. A vivência, que terá duração de três horas, será dividida em quatro etapas que envol-
vem atenção e criatividade: passeio pelas esculturas com objetivo de aguçar a escuta da natureza; 
cocriação musical utilizando voz e corpo (música circular); iniciação instrumental e roda de impro-
visação musical. Conduzida pelo Jam Trio*, formado pelos músicos: Jean-François Daniel, Daniel 
Moray Luza e Roberto Guimarães, a atividade será divertida e muito inspiradora!
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 35 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Danças Circulares
Data: 28/1/2017
Danças Circulares são danças étnicas, folclóricas ou tradicionais de diversos povos do mundo. Fei-
tas em roda, com um grupo de pessoas, as danças circulares promovem integração e apoio mútuo. 
A oficina será conduzida por Maria Rosa Sampaio* e estimulará a vivência coletiva e a cooperação 
entre as pessoas, além de trazer muita alegria para a manhã de sábado.
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 11h
Vagas: 30 pessoas, de acordo com a ordem de chegada
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Atividades Circenses
Data: 28/1/2017
Na oficina, os integrantes da Cia. Pachamama* ajudarão o público a desvendar os segredos do circo, 
como as habilidades com malabares, equilíbrio e acrobacias. Os visitantes poderão experimentar 
técnicas e materiais próprios do universo circense, se divertindo coletivamente na tarde de sábado. 
Imperdível!
*Conheça mais sobre os artistas convidados para a programação.
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
– Campos do Jordão/SP)
Horário: às 16h
Informações: (12) 3662-6000
Entrada: gratuita
Obs.: o participante pode optar por contribuir com a doação de livros, que serão utilizados no projeto 
“A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado” (os materiais devem estar em boas condições de uso. 
Não serão aceitos livros didáticos e paradidáticos ou materiais considerado agressivos e impróprios 
para circulação em locais públicos)

Jam Session de Dança e Música
Data: 29/1/2017
Conduzido pela dançarina Rizzi Tani* e pelo músico Daniel Moray*, o encontro tem como objetivo 
a criação coletiva de música e dança, dentro do campo do improviso. A atividade promete envolver 
crianças, jovens e adultos numa atmosfera repleta de criatividade e diversão!
Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro (Av. Dr. Luis Arrobas Martins, nº 1.880 
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GCM de Taubaté realiza 
campanha de doação 

de sangue

Taubaté é a 32ª melhor 
cidade com até 500 mil 
habitantes para se viver

Saco da Ribeira
concentra as atrações 

turísticas do verão

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté iniciou no dia 
26, uma campanha que 
visa colaborar com o au-
mento de doação de san-
gue no Hemonúcleo da 
cidade.

Taubaté é o município da 
região melhor colocado 
no ranking das melhores 
cidades com até 500 mil 
habitantes para se viver 
no Brasil. A pesquisa foi 
divulgada na segunda-fei-
ra (26) pela Revista Veja, 
que publicou a lista das 32 
cidades de acordo com da-
dos do IDH (Índice de De-
senvolvimento Humano). 
O IDH é o parâme-

O Saco da Ribeira, um dos 
principais cartões postais 
de Ubatuba e Litoral Nor-
te, passa atualmente por 
um movimento de reno-
vação. As transformações 
deverão fazer do local 
um dos principais pontos 
de encontro de Ubatuba. 
Além dos tradicionais pas-
seios de escuna, as atra-
ções oferecidas pelo bair-
ro se multiplicaram nesta 
temporada.
O FoodTruck Square é 
uma dessas atrações, uma 
nova e bem estruturada 
praça de alimentação da 
cidade. São 1.500 m² de 
opções de pratos gourmet, 
a preços competitivos. O 
local conta com cobertura, 
mesas, cadeiras, banhei-

Até o momento, 20 guar-
das se mobilizaram e do-
aram sangue. A ideia é  
divulgar a necessidade e 
a importância deste ato, 
iniciando a conscien-
tização entre a própria 

tro usado para avaliar 
a qualidade de vida de 
uma cidade ou região.  
Ao contrário do que se 
imagina, nem sempre os 
maiores e mais populosos 
municípios são aqueles 
que oferecem as melho-
res condições de vida para 
seus cidadãos, como ofer-
tas de emprego, saúde, 
educação, moradia e salá-
rios. 

ros, wallet gratuito, se-
gurança 24 horas, espaço 
kids, passeios com barcos 
de turismo e música ao 
vivo.
Apreciadores da alta gas-
tronomia terão como no-
vidade o restaurante Nós 
Gastronomia, do chef cai-
çara Fábio Eustáquio, um 
local com vista privilegia-
da para o mar na Voga Ma-
rine. O restaurante serve 
pratos com pitadas asiáti-
cas e toque regional. Fábio 
é autor do premiado Caju-
tapu, talharim de pupunha 
salteado na manteiga de 
camarão, acompanhado 
de camarões grelhados e 
flambados ao molho de 
juçara. Diversão é o que 
também não falta no pa-

corporação. Além de 
reforçar o estoque da  
instituição, que durante os 
períodos de festas e férias 
vê o número de interessa-
dos diminuir consideravel-
mente.

No ranking das 32 cida-
des estão as pequenas Ilha 
Solteira (SP) de m 26.242 
moradores com IDH 
0.812, ou ainda a catari-
nense Joaçaba com 28,705 
habitantes e IDH 0.827, o 
8º em todo o Brasil.
Com seus 300 mil mora-
dores (Estimativa IBGE 
2014), Taubaté é a única 
cidade da região a entrar 
na amostragem. 

radisíaco Saco da Ribeira, 
com a chegada do Ribeira 
Circo Show. O espetácu-
lo circense está entre as 
atrações programadas para 
divertir moradores e turis-
tas nestas férias. Além da 
apresentação, a trupe reali-
za oficinas de circo duran-
te a tarde, voltadas para a 
criançada.
As atrações da Ribeira são 
tantas que mereceram uma 
revista só para contar o 
que o bairro oferece, como 
passeio de escuna ou ve-
leiro para a Ilha Anchieta 
e trilhas para praias deser-
tas. A revista é distribuída 
no bairro e vale a pena ser 
conferida, pois traz dicas 
que vão tornar o verão 
mais saboroso e divertido.

ACIU comunica novas 
vagas de emprego

A Associação Comercial 
de Ubatuba divulgou nesta 
terça-feira (27) uma nova 
relação de vagas de em-
prego disponíveis para o 
comércio da cidade. O in-
teressado em um dos pos-

tos de trabalho deve se ca-
dastrar gratuitamente para 
disputar a vaga, pela pá-
gina: http://www.aciuba-
tuba.com.br/aciubatuba/
default.aspx?c=empregos
Também o empregador as-

sociado da entidade pode 
anunciar suas vagas de 
emprego, acessando gra-
tuitamente a página: www.
aciubatuba.com.br
A ACIU está localizada na 
Rua Dr. Esteves da Silva, 
51- Centro.
Confira vagas atualizadas: 
Auxiliar financeiro, Au-
xiliar de contas, Auxiliar 
de comércio, Auxiliar de 
serviços gerais, Ajudante 
de cozinha, Cozinheira, 
Copeiro, Camareira, Ca-
mareira/Copeira, Motoboy 
(várias vagas), Telemarke-
ting, Venda de salgados 
especiais, Garçom, En-
tregador de congelados, 
Barman (com experiência) 
e, Motorista D (para traba-
lhar no Litoral Norte).

Mega da Virada deve sortear 
prêmio de R$ 225 milhões

A Mega-Sena da Virada 
deve sortear um prêmio de 
R$ 225 milhões no último 
concurso do ano, segundo 
estimativa da Caixa Eco-
nômica Federal.
Como é um sorteio es-
pecial, o prêmio não 

acumula. Caso ninguém 
acerte as seis dezenas, 
o valor é dividido entre  
os que acertarem a quina 
(cinco números) e assim 
por diante.
As apostas para Mega da 
Virada segue até às 14h do 

dia 31 de dezembro, horá-
rio de Brasília, e o sorteio 
acontece às 20h do mesmo 
dia.
O bilhete mínimo, de 6 
números, custa R$ 3,50 e 
pode ser feita em qualquer 
Casa Lotérica.


