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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura e tendeiros 
definem Comissão do 
Festival Gastronômico 

e Cultural
“Festa do Arroz”

Metrópole recebe do 
infantil a comédia esta 

semana em Taubaté

Aconteceu na noite des-
ta segunda-feira (03) no 
Paço Municipal, a pri-
meira reunião entre os 
tendeiros e a prefeitura  
para definir a comissão or-
ganizadora do ‘’Festival 
Gastronômico e Cultural – 
Festa do Arroz’’, que ocor-
rerá entre os dias 18 e 21 
de Maio de 2017 na Praça 
da Estação.
Estiveram presentes: Ma-
risa Amaral (Maribella), 
João Campiollo (Mangia-

O teatro Metrópole rece-
be uma série de atrações 
esta semana em Taubaté. 
As peças são para diversos 
gostos e idades.
Nesta quinta-feira, dia 6 
de março, às 10h, o local 
recebe a peça “O Assassi-
nato do Português”, com 
direção de Natália Amaral, 
e elenco com Juan Ortega, 
Clau Pereira, Wellington 
Firmino, Patrick Aguiar e 
Tainan Porcel. Os ingres-
sos custam R$ 40 (inteira) 
R$ 20 (meia). A classifi-
cação etária é de 10 anos. 
Mais informações pelo te-
lefone: (11) 2996-2938.
Já no domingo, o local re-
cebe duas apresentações. 
Às 16h, as crianças pode-
rão curtir o infantil “A Bela 
e a Fera”, com direção de 
Helô Marques, e elenco 
com Carol Venturini, Wan-
der Moliane, Gustavo Na-
val, Bruna Marcusso, Mac 
Miller, Adrieli Barbosa, 
Bia Santoli, Bruna Do-
mingos, e Júnior Souza. 
As entradas custam R$ 40 
(inteira), R$ 20 (meia) e 
R$ 30 (promocional ante-
cipado). Os ingressos po-
dem ser adquiridos na AT 

re), Valdinei Consentino 
do Amaral (Hashi 8 Te-
makeria), Alessandra Gon-
çalves de Sousa, Eduardo 
de Souza (Dona Tina), 
Célia Regina Migotto,  
Francine Migotto (Mi-
gottos), Simone Lazarini, 
Orlando (Simone Lazari-
ni), Juliana Turci Marcilio 
(A dona da casa), Márcio 
Frederico Santos, Lúcia 
M. Manfredini Santos 
(Via Francisco), Alfredo 
R. G. Peixoto (Basílica 

Presentes Personalizados. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3432-1028.
Às 19h, será a vez do co-
mediante Rafael Cortez 
apresentar seu stand up: 
“O Problema não é você, 
sou eu”, com direção dele 
e de Afonso Padilha. Os 
convites custam R$ 50 (in-
teira) R$ 25 (meia) e R$ 
35 (promocional). A ven-
da de ingressos também 
acontece ba A recomenda-
ção etária é de 16 anos. AT 
Presentes Personalizados. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3432-1028.
Serviço:
TEATRO: O ASSASSI-
NATO DO PORTUGUÊS
Dia: 06 (Quinta – Feira)
Horário: 10h
Direção: Natalia Amaral
Elenco: Juan Ortega, Clau 
pereira, Wellington Firmi-
no, Patrick Aguiar e Tai-
nan Porcel
Ingressos: R$40,00 (intei-
ra) R$20,00 (meia)
INFORMAÇÕES: 11 
2996-2938 ou email: na-
taliaamaral72@gmail.com
Recomendação Etária: 10 
anos
INFANTIL: A BELA E A 

do Senhor Bom Jesus), 
Marco Antônio Nogaro-
to (Santa Figueira), Jean 
Mancastroppi, Fernando 
Figueiredo (Rio Verde e 
Pier 8), José Francisco  
Ruzene (Rizicultor), Odair 
Ribeiro Neves, Ricardo 
Alexandre de Toledo, Ro-
drigo Cardoso, Marcela 
Pereira Tupinambá (Re-
presentantes da prefeitu-
ra), Adriana Almeida e 
Paulinho Fotógrafo (Vere-
adores).

FERA
Dia: 09 (Domingo)
Horário: 16h
Direção: HeLô Marques
Elenco: Carol Venturini, 
Wander Moliane, Gustavo 
Naval, Bruna Marcusso, 
Mac Miller, Adrieli Bar-
bosa, Bia Santoli, Bruna 
Domingos, e Júnior Souza.
Ingressos: R$40,00 (intei-
ra) e R$ 20,00 (meia) e R$ 
30,00 (Promocional ante-
cipada) Pontos de venda: 
AT PRESENTES PERSO-
NALIZADOS
Informações 12 3432-
1028
STAND UP: O PROBLE-
MA NÃO É VOCÊ, SOU 
EU
Dia: 09 (Domingo)
Horário: 19h
Direção: Rafael Cortez e 
Afonso Padilha
Elenco: Rafael Cortez
Ingressos: R$50,00 (intei-
ra) R$25,00 (meia) e R$ 
35,00 (promocional)
Pontos de venda: AT PRE-
SENTES PERSONALI-
ZADOS
Informações 12 3432-
1028
Recomendação Etária: 16 
anos.
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Miscelânea
Curiosidades

No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O primeiro 
estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando acordamos e vol-
tamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das batidas do coração diminui. Aí 
temos o sonho em “pedaços” ou com imagens isoladas. No segundo estágio, já 
estamos dormindo mais profundamente. Nessa etapa é que algumas pessoas cos-
tumam falar ou em caso de sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo 
é muito raro que a gente sonha nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos 
mais nítidos e mais ricos em detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardíacos 
diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha ao estado de 
coma. Aí geralmente é que temos os sonhos com situações de pouca ação e mais 
ligados a reflexão sobre nossos problemas.
***
Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pública? Isso 
porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chamada “grafologia crimi-
nal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas escritas. A técnica serve ainda 
para promover o autoconhecimento e descobrir a compatibilidade entre casais ou 
grupo de pessoas. Há também a chamada “grafologia doméstica”, que segundo a 
grafologia é muito útil na contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, 
o estudo grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na 
superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas e 
adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar soluções mais 
eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

Depois de dar a luz o bebê, a loira começa a andar pelos corredores do hospital. 
Preocupada uma das enfermeiras pergunta à paciente:
- O que você está fazendo aqui? O certo é você estar em seu quarto descansando.
- Eu queria uma lista telefônica. Diz a loira aflita.
- Mas pra que você quer uma lista telefônica agora?
- Estou tentando escolher o nome do meu bebê.
- Mas você não precisa usar uma lista telefônica para fazer essa escolha. Nós va-
mos lhe dar um livrinho com os significados de todos os nomes.
- Eu já recebi esse livrinho, mas ele só tem sugestões para o primeiro nome. Eu 
quero arranjar um sobrenome...
***
Um bêbado entra no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um maço de dinheiro amarrado com elástico?
Todos gritaram:
- Eu! Eu! Eu!
Então ele respondeu:
- Pois aqui está o elástico...
***
Na aula de ciências, o professor pergunta ao aluno:
- O que se deve fazer quando alguém está sentindo dores no coração?
E o aluno responde:
- Apagar a luz...
E o professor retruca? 
- Apagar a luz? Por que apagar a luz?
- Ora professor! O senhor nunca ouviu dizer que o que os olhos não vê o coração 
não sente?

Mensagens

Numa escola pública, estava acontecendo uma situação inusitada: as meninas que 
usavam batom, todos os dias, beijavam o espelho para remover o excesso de ba-
tom. O diretor andava aborrecido, porque o zelador tinha um trabalho enorme 
para limpar o espelho ao final do dia. Mas, como sempre, a tarde seguinte, lá 
estava as mesmas marcas de batom. Um dia, o diretor juntou o bando de meninas 
no banheiro e explicou pacientemente que era muito trabalhoso limpar o espelho 
com todas aquelas marcas que elas faziam. Fez uma palestra de uma hora. No dia 
seguinte, as marcas de batom no banheiro reapareceram. No outro dia, o diretor 
juntou novamente o bando de meninas e o zelador no banheiro e pediu ao zelador 
para demonstrar a dificuldade do trabalho. O zelador, imediatamente, pegou um 
pano, molhou no vaso sanitário e passou no espelho. Depois disso, nunca mais 
apareceram marcas de batom no espelho. 
Moral da história: Comunicar é sempre um desafio. Às vezes, precisamos usar 
métodos diferentes para alcançar resultados. Por quê? Porque bondade que nunca 
repreende não é bondade. Porque a paciência que nunca se esgota não é paciência, 
é sobrevivência. Porque a serenidade que nunca se desmancha não é serenidade, 
é indiferença. Porque a tolerância que nunca replica não é tolerância. O conheci-
mento a gente adquire com os mestres e os livros. A sabedoria com a vida e com 
os humildes.

Pensamentos, provérbios e citações

É melhor não cutucar a onça com vara curta.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas a almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor.
Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
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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.

Professores municipais 
participam de formação 

para segurança no
trânsito em Pinda

Visando a preparação de 
motoristas mais conscien-
tes e um trânsito mais se-
guro, 60 professores dos 
4º anos da Rede Municipal 
de Ensino de Pindamo-
nhangaba participaram, no 
dia 30 de março, da for-
mação do programa Ca-

minhos para a Cidadania. 
Esta é uma parceria entre 
a Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura e o 
Instituto CCR.
As formações visam uma 
reflexão sobre as temáticas 
da educação no trânsito e 
proporcionam um aperfei-

çoamento da prática. Nes-
te encontro, os professores 
vivenciaram práticas abor-
dadas no material didático 
desenvolvido pelo institu-
to e foram sensibilizados 
quanto os riscos de uma 
direção irresponsável. 
Além da formação dos 
educadores, o Instituto 
CCR oferece livros que 
poderão ser aplicados em 
sala de aula, com os 1794 
alunos dos 4º anos. Essa é 
uma oportunidade que es-
ses educadores têm para 
colaborar na formação 
dessas crianças, para que 
sejam, no futuro, melhores 
motoristas e, consequen-
temente, um trânsito mais 
seguro.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 128, Termo nº 6524
Faço saber que pretendem se casar MARIO ALVES DOS SANTOS JUNIOR e 
FABIANA BARRETO NOGUEIRA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Tremembé - SP, nascido em 7 de julho de 1988, de profissão balco-
nista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Urbano Figueira, 
nº 184, Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, nº 184, Nossa Senhora da Guia, 
filho de MARIO ALVES DOS SANTOS, falecido em Tremembé/SP na data de 
20 de janeiro de 2014 e de MARIA BRUNA ALVES DOS SANTOS, de 55 anos, 
nascida na data de 17 de maio de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Redenção da Serra/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
27 de março de 1981, de profissão artesã, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ CARLOS DIAS 
NOGUEIRA, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de 
NEUSA BARRETO DOS SANTOS, de 68 anos, nascida na data de 6 de outubro 
de 1948, residente e domiciliada Taubaté/SP, natural de Redenção da Serra/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

* Auxiliar de cozinha
* Bordadeira
* Carpiteiro
* Operador de motoserra
* Vendedor porta a porta

DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA CA-
DASTRO: -RG -CPF -CARTEIRA DE  TRA-
BALHO -NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadastrar 
vagas abertas  entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com
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Prefeitura realiza
65ª Semana Monteiro 
Lobato em Taubaté

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté realiza 
de 18 a 23 de abril, a 65ª 
Semana Monteiro Lobato 
no Sítio do Picapau Ama-
relo.
Além das atrações no Sítio, 
a programação ainda ofe-
rece encontros literários 
para fomentar a literatura 
em outros pontos turísti-
cos, museus, bibliotecas e 
parques do município.
Museus, bibliotecas, tea-
tro Metrópole e Parque do 
Itaim irão receber arte e 
literatura, produzindo co-
nhecimento e valorizando 

a cidade como “Capital 
Nacional da Literatura In-
fantil”, ressaltando a figu-
ra de Monteiro Lobato.
A obra “Serões de Dona 
Benta” será o tema de 
2017, após 80 anos de 
existência. O livro resgata 
o universo da curiosidade 
de Pedrinho, Narizinho e 
Emília, com experiências 
realizadas no laboratório 
do Visconde e Dona Benta 
contando para os netos so-
bre elementos da natureza: 
Ar, Água, Fogo e Terra. 
A obra também chama a 
atenção para a questão do 

petróleo existente no Bra-
sil.
A Semana Monteiro Loba-
to foi criada no início da 
década de 50 com a finali-
dade de divulgar as ideias 
do escritor e preservar 
sua memória. O evento já 
atingiu projeção nacional 
e conta com diversas ati-
vidades como exposição 
de fotos e vídeos, concur-
so de redação, oficinas de 
maquiagem, dobraduras, 
shows infantis e musicais, 
teatros, saraus, entre ou-
tras atividades para adul-
tos e crianças.

PROGRAMAÇÃO 
65ª SEMANA MONTEIRO LOBATO

Dia 18 – Terça Feira
19h30 – Abertura Oficial da 65ª Semana Monteiro Lo-
bato no Teatro Metrópole
– Orquestra Sinfônica de Taubaté.
Palco
10h – Balé da Cidade.
15h – Movidinhos a Cordas – Fêgo Camargo
Regência: Yara Bianchi
15h30 – Coral Infanto-juvenil – Fêgo Camargo
Regência: Lilian Gaia
Piano: Julianus Araújo Nunes
Brinquedoteca
9h às 17h – Projeto do PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.
Área externa
13h às 16h30 – Oficina Pedagógica “Móbile do Ele-
mento Água” –V&A Produções.
Tenda Circo
10h30 / 11h / 14h30 / 16h – Teatro “Água a Vista!” – 
Turma do Sítio.

Dia 19 – Quarta Feira
Palco
10h – Coral Infanto-juvenil – Fêgo Camargo
Regência: Lilian Gaia
Piano: Julianus Araújo Nunes
15h – Balé Jovem Fêgo Camargo.
Professora: Janaina
Sala Literária
• 14h30 – Lançamento do Livro e sessão de autógra-
fos
“Bi…charada 2” – Teresa Cristina Bendini.
Brinquedoteca
9h às 17h – Projeto do PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.
Área externa
13h às 16h30 – Oficina Pedagógica “Mini Livro de 
Curiosidades Científicas” –
V&A Produções.
Tenda Circo
10h30 / 11h / 14h30 / 16h – Teatro “Água a Vista!” – 
Turma do Sítio .

Dia 20 – Quinta Feira
Palco
10h – Banda – Projeto Esperança.
14h – Balé – Projeto Esperança.
15h30 – Coral Conviver – SEDIS.
Sala Literária
9h às 12h e 14h às 17h – Oficina do Livro Objeto – 
Marlene Lacky da
Casa Guilherme de Almeida.
Brinquedoteca
9h às 17h – Projeto do PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.
Área externa
13h às 16h30 – Oficina Pedagógica “Viseiras” –V&A 
Produções.
Tenda Circo
10h30 / 11h / 14h30 / 16h – Teatro “Água a Vista!” – 
Turma do Sítio .

Dia 21 – Sexta Feira
Palco
10h – Camerata de Cordas e Violão do Projeto Fazen-
do Arte de Tremembé.
Regentes: Levi Teodoro, Mychaell Serêjo e Jefferson 
dos Santos.
14h – Balé do Projeto Fazendo Arte de Tremembé.
Coreógrafa: Profª. Márcia Cristina R. de Souza.
16h – Bamutre – Banda Municipal Estudantil de Tre-
membé.
Regente: Gustavo Migoto – Coreógrafo: David Ro-
drigues.
Sala Literária
9h às 11h – Palestra “Monteiro Lobato o Anderson 

Brasileiro”, Profº Doutor
Cleber Fabiano da Silva – FATUM EDUCAÇÃO.
11h às 13h – Lançamento do Livro “Retrato de Ir-
mão” – do escritor Lucas
Buchile.
14h30 – Lançamento do livro e sessão de autógrafos 
“Onde fica o Beleléu” – Ed.
Caracol. Autora: Conceição Molinário, Ilustradora: 
Gabriela Gil.
Brinquedoteca
9h às 17h – Projeto do PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.
Área externa
12h às 14h – Contação de Histórias “Serões de Dona 
Benta” – Fabricando Arte.
13h às 16h30 – Oficina Pedagógica “Mini Livro de 
Ciências”–Fabricando Arte.
13h às 16h30 – Oficina Pedagógica “Biruta de Vento” 
– Fabricando Arte.
Tenda Circo
10h30 / 11h / 14h30 / 16h – Teatro “Água a Vista!” – 
Turma do Sítio .

Dia 22 – Sábado
Palco
10h – Balé da Cidade.
11h às 13h – Jeff Street Dance Company e Grupo Im-
pacto H2.
16h – Show Musical “Ciranda dos Orixás” – Cia Tem-
pos de Brincar.
Brinquedoteca
9h às 17h – Projeto do PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.
Área externa
12h às 14h – Contação de Histórias “Serões de Dona 
Benta” – Fabricando Arte.
13 às 16h30 – Oficina Pedagógica “Mini Balão – Ele-
mento Ar” – V&A Produções.
13h às 16h30 – Oficina Pedagógica “Biruta de Vento” 
– Fabricando Arte.
Tenda Circo
10h30 / 11h / 14h30 / 15h / 16h – Teatro “Água a Vis-
ta!” – Turma do Sítio.

Dia 23 – Domingo
Palco
10h – Balé da Cidade.
11h às 13h – Jeff Street Dance Company e Grupo Im-
pacto H2.
16h – Orquestra Dom Couto
Sala Literária
10h – Encontro Literário – Bate papo com escritores 
da Academia Taubateana de
Letras.
Brinquedoteca
9h às 17h – Projeto do PETI – Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil.
Área externa
9h às 13h – Domingo no Parque – Secretaria de Es-
portes de Taubaté.
12h às 14h – Contação de Histórias “Serões de Dona 
Benta” – Fabricando Arte.

65ª SEMANA MONTEIRO LOBATO
Endereço: Av. Monteiro Lobato, s/n – bairro chácara 
do Visconde, Taubaté/SP.
Funcionamento: De Terça a domingo das 9h ás 17h.
Site: www.museumonteirolobato.com.br/ www.
taubate.sp.gov.br
Contato: (12) 3625-5062.
AVISOS
– Os personagens estarão à disposição para fotos na 
parte externa do Museu;
– Na parte interna e no Teatro não são permitidas fotos 
com flash e filmagens;
– O estacionamento do museu é de uso exclusivo de 
funcionários;
– Não é permitido lanchar no Museu, podendo ser fei-
to um piquenique na área verde existente;
– Recomendamos o uso de repelente.

Feira de artesanato terá 
oficinas de arte

em Pindamonhangaba
A 1ª feira de Artesanato 
Arteencanto, que aconte-
cerá no próximo final de 
semana, promoverá diver-
sas oficinas de arte para os 
interessados em aprender 
uma nova modalidade de 
artesanato.
A feira acontece no sába-
do (8) e no domingo (9), 
a partir das 14h, no Sho-
pping Pátio Pinda e conta 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.
Serão 50 artesãos mos-
trando seu trabalho para 
quem for ao local e diver-
sos workshops ao longo 
do evento.
Para a diretora de Turis-

mo, Ana Lúcia Gomes, 
a ação é “a primeira fei-
ra totalmente organiza-
da pela Prefeitura vol-
tada para os artesãos”.  
A realização foi possível 
graças a uma parceria en-
tre a administração mu-
nicipal, através do Fundo 
Social de Solidariedade e 
do Departamento de Tu-
rismo, com o shopping e 
os artesãos.
Pela parceria, serão doa-
dos alimentos para o FSS. 
“Esse foi um pedido da 
presidente do Fundo So-
cial, Cláudia Domingues. 
Cada artesão doará dois 
quilos de feijão. Assim, 

os 100 quilos arrecadados 
serão destinados às entida-
des cadastradas pelo FSS”, 
ressaltou Ana Lúcia.
No sábado, serão reali-
zadas oficinas de bijute-
ria (14h30), patchwork 
(15h30), feltro (16h30), 
boneca de pano (17h30) e 
E.V.A. (18h30).
Domingo, acontecem os 
workshops de pintura em 
tecido (14h30), chinelo 
decorado (15h30), carto-
nagem (16h30) e MDF 
(17h30).
A entrada na feira é gra-
tuita e os valores das ofici-
nas variam de acordo com 
cada modalidade.

Simube divulga
resultado dos

candidatos aprovados 
na primeira etapa

O Simube (Sistema Muni-
cipal de Bolsas de Estudo) 
de Taubaté publicou ofi-
cialmente na última sex-

ta-feira, dia 31 de março, 
a lista dos candidatos dos 
cursos de técnicos e de gra-
duação, aptos na primeira 

etapa, que está relacionada 
à documentação. Os can-
didatos que não constarem 
na lista, têm até 5 de abril 
para interpor recurso.
Na segunda etapa aconte-
cerão as visitas da assis-
tente social, realizadas dos 
candidatos mais carentes 
para os menos carentes, 
até onde a verba alcançar.
A lista dos candidatos 
aprovados na primeira eta-
pa de habilitação está dis-
ponível em: www.taubate.
sp.gov.br/orientacoes-si-
mube
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Circuito Cultural
Paulista traz infantil 

“Pescadora de Ilusão” 
para Taubaté em abril

Taubaté recebe música 
erudita em abril

Mel Lisboa apresenta 
espetáculo infantil no 

Teatro Galpão

Prefeitura de Taubaté sinaliza 
pontos de ônibus

Seletiva define equipes 
de Mountain Bike de 
Pindamonhangaba

Time do Emprego abre inscrições
em Pindamonhangaba

O Circuito Cultural Pau-
lista apresenta o infantil 
“Pescadora de Ilusão” no 
dia 22 de abril, a partir das 
15h, no Teatro Metrópole, 
em Taubaté. Com direção 
de GpeteanH, e elenco 
com Mel Lisboa e Carol 
Badra, a atração conta a 

Taubaté recebe nos dias 
22 e 23 de abril (sábado 
e domingo), o Série “in 
concert”, com recitais de 
música erudita com canto-
res líricos acompanhados 
ao piano, teclado e outros 
grupos instrumentais.
No dia 22, o programa 
“Stabat Mater – G. Per-
goles” é atração a partir 
das 20h30, com elenco de 
Leda Monteiro – Soprano 
/ Darwin Ronconi – Con-
tratenor / Quintento, no 
Santuário de Santa Terezi-

Apresentação é gratuita e 
faz parte do Circuito Cul-
tural Paulista, uma par-
ceria entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba A atriz 
Mel Lisboa se apresenta-
rá em Pindamonhangaba 
no próximo sábado (8), 
com a peça infantil “Pes-
cadora de Ilusão”. Parte da 
programação do Circuito 
Cultural Paulista, parceria 
entre o Governo do Esta-
do e a Prefeitura, a atração 
traz também a atriz Carol 
Brada no elenco. O texto 

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
iniciou uma operação de 

No sábado (1º), a Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba realizou a Seletiva 

O Time do Emprego, pro-
grama estadual coorde-
nado pela Secretaria do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), em par-
ceria com a Prefeitura Mu-
nicipal de Pindamonhan-
gaba, abre inscrições para 
formação de uma nova tur-
ma em Pindamonhangaba. 
São 30 vagas disponibili-
zadas para maiores de 16 
anos que estão à procura 
de capacitação na busca de 
oportunidades no mercado 
de trabalho.

história de Eu e Tu, que 
são amigas inseparáveis. 
Um dia, decidem sair em 
defesa da escritora Clarice 
Lispector que se esque-
ceu de alimentar os peixi-
nhos de seus filhos. Para 
conseguirem seu intento, 
montam um espetáculo 

nha, no Centro.
No dia seguinte, o mes-
mo grupo se apresenta às 
20h30, na Igreja Santana 
– Capela Greco Melqui-
ta, que fica na rua Afonso 
Moreira, 145, no Centro.
Serviço:
PROGRAMA: STABAT 
MATER – G. PERGOLES
Dia: 22 (Sábado)
Horário: 20h30
Elenco: Leda Monteiro – 
Soprano / Darwin Ronconi 
– Contratenor / Quintento 
Instrumental.

deste espetáculo foi ins-
pirado no livro A Mulher 
que Matou os Peixes, de 
Clarice Lispector, onde 
Clarice pede às crianças 
que a perdoem por ter es-
quecido de dar comida 
aos peixes dos seus filhos 
e por isso eles morreram. 
Porém, para justificar seu 
pedido, Clarice garante 
que ama os animais e con-
ta histórias muito diver-
tidas sobre os bichos de 
estimação que passaram 
pela sua vida, como o ca-
chorro Dilermando e a ma-

sinalização dos pontos de 
paradas de ônibus na cida-
de.

de Ciclismo MTB (Mou-
ntain Bike), para compor 
as equipes que representa-
rão Pindamonhangaba nas 
competições dos Jogos 

Os interessados podem se 
inscrever até 17 de abril, 
no Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – PAT, que 
fica na Avenida Albuquer-
que Lins, 138. O atendi-
mento é realizado de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. É necessário apre-
sentar CPF, RG, carteira 
de trabalho e número do 
Programa de Integração 
Social (PIS) – caso pos-
sua. O início desta turma 
será em 25 de abril, às 8 
horas, no PAT.

pedindo para que os es-
pectadores perdoem a Pes-
cadora de Ilusão. O Metró-
pole fica na rua Duque de 
Caxias, 312, no Centro. A 
classificação etária é livre 
e a entrada é franca. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3624-8695.

Faixa etária: Livre
Local: Santuário Santa Te-
rezinha
PROGRAMA: STABAT 
MATER – G. PERGOLES
Dia: 23 (Domingo)
Horário: 20h30
Elenco: Leda Monteiro – 
Soprano / Darwin Ronconi 
– Contratenor / Quintento 
Instrumental.
Faixa etária: Livre
Local: Igreja Santana – 
Capela Greco Melquita: 
rua Afonso Moreira, 145, 
no Centro.

caquinha Lisete. Inspirado 
nessa história, o diretor 
e dramaturgo GpeteanH, 
criou uma adaptação para 
o teatro, onde as atrizes 
pedem ajuda às crianças 
para perdoar Clarice Lis-
pector por ter matado os 
peixes, assim como ela faz 
no livro. A peça será apre-
sentada às 15h, no Teatro 
Galpão, que fica na Av. 
Nossa Senhora do Bonsu-
cesso, 2.750, Parque das 
Nações. A distribuição dos 
ingressos será feita  no lo-
cal, a partir das 14h.

No Distrito de Quiririm, 
19 paradas já receberam 
placas e pintura de solo. 
A ação está acontecendo 
na parte alta do municí-
pio, onde o bairro Chácara 
Silvestre teve 27 pontos 
sinalizados. O Parque Três 
Marias será o próximo 
bairro a ser atendido.
A meta é atender toda a ci-
dade e para isso a equipe 
da secretaria realiza uma 
análise das necessidades 
dos bairros.

Regionais e outras na re-
gião. A equipe masculina 
será composta por: Jauro 
Pereira Ferreira, Stéfano 
Macedo, João Victor Ayres 
Pereira, Rubens Loberto, 
Aloísio Daniel Ramos da 
Silva e Luís Augusto Cân-
dido. A equipe feminina 
terá Juliana de Paiva Co-
zzi, Rejiane Aparecida da 
Silva Rosa e Pamella Ka-
rina Ferreira Luiz. 
A seletiva foi realizada na 
pista de motocross do Par-
que da Juventude, ao lado 
do Aeroclube. 

Time do Emprego
O Time do Emprego é um 
programa para orientar 
e preparar o trabalhador 
na busca de um empre-
go compatível com seus 
interesses, habilidades e 
qualificação profissional. 
Os participantes formam 
um “time”, um grupo, para 
troca de experiências e 
procura conjunta por em-
prego ou ocupação. Du-
rante esses encontros, eles 
recebem orientações sobre 
elaboração de currículo e 

preparação para entrevis-
tas de emprego, são incen-
tivados a conhecerem a si 
mesmos e suas habilidades 
e competências e estabele-
cem metas de trabalho e 
de vida – para que tenham 
sucesso na busca por uma 
colocação no mercado de 
trabalho. O conteúdo do 
Time do Emprego é desen-
volvido durante 12 encon-
tros (uma ou duas vezes 
por semana), de três horas 
cada um, com grupos de 
20 a 30 pessoas.


