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A GAzetA dos Municípios

Trecho da Juca Esteves 
é interditado para obras

em Taubaté

Bibliotecas fecham 
para almoço durante

férias escolares
em Pindamonhangaba

Museu de Pindamonhangaba 
recebe exposição de arte sacraMais conquistas para a 

população luizense!

A Prefeitura de Taubaté 
vai interditar, a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 18 de dezembro, um 
trecho da rua Juca Esteves 
para obras de reforço es-
trutural na galeria de águas 
pluviais.
Para isto, começam nesta 
sexta-feira, dia 15 de de-
zembro, intervenções para 
adequação nos canteiros, 
calçadas e sinalização da 
via.
A interdição é necessária 
para garantir a segurança 

A coordenação das Bi-
bliotecas Públicas Mu-
nicipais informa que du-
rante o mês de janeiro, 
devido ao período de férias  
escolares, as bibliotecas 
terão seu horário de fun-
cionamento alterado para 
8h às 17h, fechando no ho-

A “Primeira Exposição 
de Arte Sacra – Pai & Fi-
lho” está sendo exposta no 
Museu Histórico e Peda-
gógico D. Pedro I e Dona 
Leopoldina. Até o dia 6 de 
janeiro as obras de Sérgio 
Callipo e de seu filho, Fe-
lipe Callipo estarão lá. As 
pessoas podem vê-las gra-
tuitamente.
A inauguração da exposi-
ção de obras religiosas fei-
tas de barro aconteceu no 
último dia 8 de dezembro.  
Entre elas está o “Presépio 
Regional Vale-paraibano”, 
que de maneira criativa 
demonstra o nascimento 

A equipe da Prefeitu-
ra Municipal de São 
Luiz do Paraitinga vem 
se empenhando em vá-
rias frentes, para atender  
e buscar melhorias à nossa 
população.
Mais 03 veículos foram 
adquiridos pela adminis-
tração. Estes veículos se 

da população e permitir 
a execução das obras. As 
intervenções vão permi-
tir fluidez e segurança no 
trânsito local.
As obras serão executadas 
em um trecho de galerias 
de 35 metros de extensão 
e devem demorar três me-
ses para serem concluídas. 
Durante este período, a rua 
Juca Esteves fica interdita-
da no sentido centro, entre 
a travessa Rafael e a rua 
Barão de Jambeiro.
O desvio do trânsito será 

rário de almoço, do meio-
dia às 13h30.
Pindamonhangaba con-
ta, atualmente, com as 
seguintes bibliotecas 
públicas municipais:  
Vereador Rômulo Cam-
pos D´Arace (ao lado 
do Bosque da Princesa), 

de Jesus por meio da his-
tória vale-paraibana. O 
presépio expressa em 46 
peças, a cultura caipira 
em personagens paraiba-
nos,por exemplo, o Meni-
no Jesus é apresentado por 
um bebê índio.
“Um presépio assim é di-
ferente, sai do convencio-
nal e tem tudo a ver com 
o Vale do Paraíba, então 
acredito que muitos irão 
gostar”, declara Sérgio 
Callipo, que já participou 
de exposições nacionais 
e internacionais com suas 
obras.
Seu filho Felipe, que de-

somam a outros dois ve-
ículos que já estão em 
circulação atendendo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde.
Também ontem foi 
anunciado pela Prefei-
ta Ana Lúcia Bilard Si-
cherle a construção de  
um campo society no es-

feito pela travessa Rafael, 
rua Newton Câmara Leal 
de Barros e rua Barão de 
Jambeiro. Estas vias terão 
parte de seu sentido de cir-
culação alterado para que 
os veículos que seguem 
sentido Mercado Munici-
pal possam fazer o desvio 
e retornar para a rua Juca 
Esteves.
Durante as obras, agentes 
de trânsito estarão no local 
para orientar os motoristas 
e a sinalização em todo o 
entorno será reforçada.

Biblioteca do Arareta-
ma (em frente ao Caic), 
Biblioteca do Castolira 
(ao lado da escola muni-
cipal), Biblioteca Maria  
do Carmo Silva Gomes 
(Vila São Benedito) e Bi-
blioteca do Sesi (Praça 
Emílio Ribas). 

cidiu seguir a tradição e 
tornou-se artista plástico, 
também produziu peças 
para a exposição, que pos-
sui várias criações volta-
das para a arte sacra.
A exposição está sendo 
exibida no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, e 
conta com apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
O horário de visitação é de 
segunda a sábado, das 9h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Agora, no final do ano, 
o Museu não abrirá dias 
23,24, 25 e 30,31 de de-
zembro. 

tádio municipal Juventino 
Lopes Figueira.
Agradecemos o apoio 
dos vereadores Adil-
son Fonseca Marquinho  
Stacasa José Roberto Cor-
rêa Tarcisio Bento, ao De-
putado Estadual Márcio 
Camargo e o Deputado 
Federal Samuel Moreira.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles obti-
nham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido 
de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os artistas das 
cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com microscópio 
eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos feitos há cerca de 
doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles autênticos pinto-
res preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identificadas. A 
surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

***

O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o 
kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para apro-
veitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é des-
cascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, 
estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão de ventre. 
Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não 
existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da 
minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com 
o nosso cachorrinho...

***

Classificados
Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arromba-
mento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Mo-
tivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto e o médico 
garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.

***

A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão aqui 
comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avis-
tou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É aqui 
mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabelecimento 
abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que estava den-
tro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com 
a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. 
Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas 
e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se 
das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, 
mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que 
você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça 
os planos que não deram certo, mas lembre-se sempre de ter um sorriso.

***

Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afeição 
sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, pesso-
as que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e a ficar 
juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para dar o pri-
meiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, capacidade 
para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças individuais. 
Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momentos, pois como 
diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

CMEI realiza apresentação 
de natal para os pais em 

Pindamonhangaba

Na última segunda-feira 
(11), o CMEI Maria Luiza 
Lima de Almeida, do bair-
ro Jardim Azeredo, reali-
zou uma apresentação de 
natal para os pais e fami-
liares da comunidade.
As crianças do berçário e 
do infantil I e II apresenta-
ram músicas natalinas nos 

períodos da manhã e tarde. 
Muitos pais estiveram pre-
sentes prestigiando os alu-
nos. “Agradecemos cada 
família que tem nos apoia-
do nesse trabalho maravi-
lhoso que envolve o edu-
car e o cuidar. Gostaria de  
agradecer também cada 
professora que participou 

do evento e as funcioná-
rias que nos apoiam, para 
que o CMEI possa funcio-
nar. Lembrando que em 
um ambiente escolar todos 
somos educadores. Desejo 
a todos boas festas”, des-
tacou a professora corres-
ponsável Sandra Regina 
dos Santos de Paula.
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Prefeitura de Caçapava
expõe presépios do Museu 
de Arte Sacra de São Paulo

Vaqueli conquista iluminação 
no Kanegae, academia no 

São Vicente de Paula, campo 
society e caminhão

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer 
promoverá a partir do dia 
18 de dezembro a exposi-
ção de arte Natividade – 
Artes em Presépio, na E.E 
Ruy Barbosa.
Com curadoria do histo-
riador e membro da Aca-
demia Caçapavense de 
Letras, Fabrício Correia e 
da galerista Elda Varanda 
Dunley, a exposição trará 
a cidade de Caçapava, pre-
sépios dos séculos XVIII, 
XIX e XX pertencentes a 
coleção do Museu de Arte 
Sacra de São Paulo, além 
de peças de autoria de 
Matheus Batalha, e per-
tencentes a personalida-
des caçapavenses, como 
Darcy Breves de Almeida, 
Suely Camargo e Pierre 
Neto. A exposição tem en-
trada gratuita e ficará em 
cartaz de segunda a sexta-
feira, das 10 às 17 horas 
na E.E Ruy Barbosa entre 
os dias 19 de dezembro e 
2 de fevereiro. A abertura 
oficial da exposição será 
no dia 18 de dezembro às 
19 horas.
Natividade – Artes em 
Presépios traz também in-

O Prefeito Municipal Mar-
celo Vaqueli, acompanha-
do dos vereadores Adriano 
Santos e Silvio Monteiro 

formações históricas sobre 
a origem dos presépios e 
bases folclóricas sobre a 
representação da Nativi-
dade no formato dos pre-
sépios.“A exposição trará 
cerca de 30 projetos e ob-
jetos relacionados, além 
da simbologia de nossas 
tradições, em Caçapava e 
na região do Vale do Para-
íba paulista. Esta parceria, 
inédita, com o Museu de 
Arte Sacra de São Pau-
lo, auxiliará uma melhor 
compreensão da cultura 
universal sobre a Nativi-
dade de Nosso Salvador, 
são peças raríssimas em 
primeira visita ao interior 
de nosso Estado”, afirmou 
o curador e secretário mu-
nicipal de Cultura, Espor-
tes e Lazer, Fabrício Cor-
reia.
14 conjuntos totalizando 
mais de 150 peças compõe 
a coleção do Museu de 
Arte Sacra em exposição 
no Ruy Barbosa, presépios 
raros como o de barro co-
zido português em caixa, 
datado do século XVIII, 
além do presépio da Olaria 
Alfacinha, de Estremoz, de 
Traqueplaque, no México 
e um passeio pelos prése-

e dos Secretários Munici-
pais João Vicente e Cíce-
ro Sponda esteve reunido 
com o Governador Geral-

pios nordestinos, com des-
taque ao de Mestre Vitali-
no, de Pernambuco.
A mostra também trará um 
trecho do discurso do Papa 
Francisco sobre a simbo-
logia do presépio para o 
cristianismo e a imagem 
em cobre de São Fran-
cisco de Assis, da artista 
popular Aurora do Embu, 
também pertencente ao 
acervo do Museu de Arte 
Sacra de São Paulo. A ex-
posição tem curadoria do 
historiador e membro da 
Academia Caçapavense de 
Letras, Fabrício Correia e 
da galerista Elda Varanda 
Dunley.
“Nosso compromisso com 
a cidade é resgatar sua his-
tória, de forma que o bom 
passado seja uma ponte 
contínua para um futuro 
melhor. Neste sentido, es-
colhemos a E.E Ruy Bar-
bosa para abrigar a pri-
meira exposição de arte de 
nossa gestão, como forma 
de acenarmos a socieda-
de sobre o resgate deste 
importante patrimônio e a 
consolidação de um futuro 
centro cultural abrigando 
a literatura, a música e as 
artes plásticas. Agradeço 
ao secretário de Estado da 
Cultura, e ao diretor exe-
cutivo do Museu de Arte 
Sacra, Marçal, por esta 
parceria”, finalizou o pre-
feito Fernando Cid Diniz 
Borges.
Serviço:
A exposição Natividade – 
Artes em Presépio ficará 
em cartaz de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 17 
horas na E.E Ruy Barbo-
sa entre os dias 19 de de-
zembro e 2 de fevereiro. A 
abertura oficial da exposi-
ção será no dia 18 de de-
zembro às 19 horas,
E.E Ruy Barbosa
Endereço: Praca Doutor 
Pedro de Toledo, 136 – 
Centro - Caçapava

do Alckmin para assinar 
uma série de benefícios 
para nossa cidade. Conhe-
ça quais são: – Iluminação 
da Via de acesso do bairro 
Kanegae / Rio Verde. – 
Implantação de uma aca-
demia ao ar livre no bairro 
São Vicente de Paula. – 
Construção de uma qua-
dra de futebol society com 
grama sintética, vestiários 
e arquibancada. – Um ca-
minhão para auxiliar os 
serviços da Secretaria do 
Meio Ambiente.
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Espaço Aventura é
excelente opção nas

férias de quarta a
domingo em Caraguá

Simube 2018 credencia 
instituições de ensino 

em Taubaté

O Espaço Aventura, locali-
zada na Praia do Centro de 
Caraguatatuba, está com 
uma programação diferen-
ciada para a alta tempo-
rada de forma totalmente 
gratuita.
A área de lazer é voltada 
para moradores e turistas 
de todas as idades e ofe-
rece prática de arvorismo, 
tirolesa, escalada e rapel.
No arvorismo são três ní-
veis de dificuldade: nível 1, 
voltado para crianças; ní-
vel 2, para adultos; e nível 

O Conselho de Adminis-
tração do Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo – Si-
mube convoca instituições 
de Ensino Médio e Técni-
co Profissionalizante e En-
sino Superior de Taubaté 
para se credenciarem com 
o objetivo de atender alu-
nos matriculados em seus 
quadros com o benefício 
de bolsa de estudo para o 
ano de 2018.
As inscrições serão re-
alizadas até o dia 15 de 
dezembro, das 8h30 às 
11h30 e das 14h às 16h30 
no 2º andar do Prédio do 
relógio da CTI, que fica à 
Praça Félix Guisard, nº 11 
no Centro. Não serão ca-

3 (o mais alto), voltado a 
jovens em pleno vigor fí-
sico. Pessoas com deficiên-
cia (PcD), idosos e crian-
ças podem praticar no 
nível 2, acompanhados de 
monitores, que tem acesso 
por meio do elevador.
Na tirolesa, há uma para 
crianças e outra para adul-
tos. Cadeirantes podem 
participar desta ativida-
de por meio de material 
adaptado para suspensão. 
Há também escalada no 
paredão e descida de rapel.

dastradas instituições após 
o término deste prazo.
A documentação a ser en-
tregue no ato da inscrição 
é: comprovante que as 
instituições de Gradua-
ção, estão autorizadas ao 
funcionamento e a oferta 
dos referidos cursos, pelo 
Ministério da Educação, 
pelo Conselho Nacional 
de Educação e/ou pelo 
Conselho Estadual de 
Educação; comprovan-
te que as instituições de 
Ensino Médio e Técnico
-Profissionalizante, estão 
autorizadas ao funciona-
mento e oferta dos referi-
dos cursos, pela Secretaria 
Estadual de Educação e/

Todas as atividades serão 
supervisionadas por pro-
fissionais treinados, pre-
sentes no local. O horário 
de funcionamento é o se-
guinte: quarta-feira, das 8h 
14h; quinta-feira, das 13h 
às 19h; sexta-feira, das 16h 
às 22h; sábado, das 16h às 
22h; e domingo, das 10h às 
16h. Não será permitida a 
participação de menores 
sem autorização de res-
ponsáveis e nem a prática 
das atividades sem a su-
pervisão dos monitores.

ou Ministério da Educa-
ção; certidão negativa de 
tributos municipais, emiti-
da pela Prefeitura Munici-
pal de Taubaté; declaração 
que comprove estar em dia 
com as obrigações traba-
lhistas; certidão negativa 
de débitos com o Instituto 
Nacional de Seguridade 
Social – INSS e declaração  
de que cumprirão as nor-
mas constantes na Legisla-
ção municipal, que rege o 
Sistema Municipal de Bol-
sas de Estudo, Decreto e 
Ordem Interna que forem 
expedidas pelo Conselho 
de Administração do Fun-
do Municipal de Bolsas de 
Estudo.


