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Escolas de Taubaté 
abrem inscrições para 

colônia de férias

Prefeitura de Tremembé 
realiza leilão público Educação infantil mantém 

atendimento durante as
férias em Taubaté

As colônias de férias acon-
tecem de 4 a 22 de janei-
ro para todos os alunos 
do ensino fundamental de 
Taubaté, com idades de 7 
a 15 anos.
As atividades serão reali-
zadas na Emef Professora 
Docelina Silva de Campos 
Coelho, no bairro Santa 
Tereza, e na Emeif Emílio 
Amadei Beringhs, no bair-
ro Marlene Miranda.
Para fazer a inscrição, o 
pai ou responsável deve 
comparecer à secretaria 
da escola até o dia 2 de 
janeiro, de segunda a sex-
ta-feira, munido de um do-
cumento de identificação, 
seu e do aluno. O horário 
de atendimento na unida-

EDITAL LEILÃO PÚ-
BLICO PRESENCIAL 
Nº 02/2017 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 
7.011/2017 A Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
com sede na Rua Sete de 
Setembro, 701 – Centro 
– CEP: 12.120-000 – Tre-
membé–SP, inscrita no  
CNPJ sob nº 
46.638.714/0001-20, por 
intermédio da Comissão 
de Avaliação, constituída 

As unidades de Educação 
Infantil de Taubaté terão 
atendimento continuado 
no período de férias. Os 
pais dos alunos já ma-
triculados foram previa-
mente consultados e os 
que demonstraram inte-

de do bairro Santa Tereza 
é das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h. No Marle-
ne Miranda, a secretaria 
da escola atende das 8h às 
12h e das 13h às 17h.
A colônia de férias aconte-
cerá em dois períodos. No 
ato da inscrição, os pais ou 
responsáveis terão que op-
tar pelo horário da manhã, 
das 8h às 12h, ou da tarde, 
das 13h às 17h. Serão ofe-
recidas atividades de dan-
ça, teatro, música, artes e 
gincanas. As atividades 
serão realizadas por moni-
tores e programadas para 
todas as turmas, adaptadas 
conforme sua faixa etária.
As férias escolares tiveram 
início no último dia 14 de 

através da Portaria nº 6.805 
de 27 de março de 2017, 
torna público aos interes-
sados, por determinação 
do Sr. Marcelo Vaqueli, 
Prefeito Municipal, que se 
encontra aberto licitação  
sob a modalidade LEI-
LÃO PÚBLICO, confor-
me especificações e con-
dições constantes deste 
edital e seus anexos, a 
ser regida pela Lei Orgâ-
nica Municipal, Lei nº. 
8.666/93 de 21 de junho 

resse deixaram o nome 
nas unidades escolares.  
Com base no número de 
interessados, as unidades 
foram divididas em polos 
de atendimento conforme 
a região da cidade. De 26 
a 29 de dezembro, 304 

dezembro e as aulas retor-
nam no dia 5 de fevereiro.  
Confira os endereços das 
unidades:
Emef Professora Docelina 
Silva de Campos Coelho
Endereço: Rua Professora 
Odila de Almeida Carva-
lho, s/n, Santa Tereza
Horário de atendimento 
da Secretaria: das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h
Telefone: 3686-1455
Emeif Emílio Amadei Be-
ringhs – Prédio 2
Endereço: Rua José Fran-
cisco da Silva, nº 45, Mar-
lene Miranda
Horário de atendimento da 
Secretaria: das 8h às 12h e 
das 13h às 17h
Telefone: 3621-8144

de 1993 e alterações pos-
teriores, e nas demais Leis 
que regulam a repressão ao  
abuso do poder econômi-
co, defesa do consumidor 
e Constituição Federal. 
CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO: MAIOR LAN-
CE. DATA DA REALI-
ZAÇÃO: 11 de JANEIRO 
de 2018. HORÁRIO DE 
INÍCIO: 09:30 horas. link: 
http://www.tremembe.sp.
gov.br/category/licitacao/
leilao/lep-em-andamento/

crianças serão atendidas 
em 12 polos.  De 2 de ja-
neiro a 2 de fevereiro serão  
42 polos,  com  2.978 alu-
nos. As crianças, com ida-
de entre 0 e 5 anos,  terão 
neste período atividades 
recreativas direcionadas.

Programação natalina
segue até o final da

semana

A Praça Monsenhor Mar-
condes recebe as festi-
vidades natalinas até sá-
bado (23). Papai Noel,  
Mamãe Noel e os duendes 
estão atendendo as crian-
ças na casinha, nesta se-
mana, dias 22 e 23, das 19 
às 22 horas.
Desde o dia 2, até o 
dia 23, o coreto da Pra-
ça está recebendo atra-
ções culturais natali-
nas, a partir das 20h30.  
Os últimos shows serão 
nos dias 21, com a Can-
tata da Euterpe, dia 22 

com Exalta Cristo e dia 
23 com Rafinha Acústico 
por meio do Sesc / Sin-
comércio. Já se apresen-
taram na praça o Coral 
Universitário da Funvic,  
os Aprendizes da Corpo-
ração Musical Euterpe, a 
Igreja Adventista, o Pro-
jeto Guri, o coral Madri-
gal in Cantum , a banda 
do Cavex, o Ballet Júlia 
Pyles, a Orquestra de Cor-
das da Euterpe e o Projeto 
As Mãos que Encantam.
Outras atrações
Outra atração na Praça é o 

City Tour Histórico-Cul-
tural, realizado gratuita-
mente pela equipe do De-
partamento de Turismo da  
Prefeitura, levando a po-
pulação para conhecer 
um pouco da história de 
Pindamonhangaba percor-
rendo as ruas do centro da 
cidade. A atração atenderá 
dis 21, 22 e 23, a partir das 
19 horas.
A Praça Monsenhor Mar-
condes terá ainda o Centro 
Itinerante de Informações 
Turísticas, feira de artesa-
nato e área de alimentação.
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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

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refres-
cante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os múscu-
los e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físico. A forma 
mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode ser com banana 
e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou com guaraná. Em 
todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no liquidificador. Se for 
adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a vitamina, ela deve 
ser consumida imediatamente.

***

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mu-
dando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com 
isso. O homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o 
aquecimento global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa 
das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, 
será impossível viver nos continentes que atualmente são habitados e a po-
pulação migrará para os pólos. Porém, os pólos também estão sendo afetados 
pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. O habitat, porém, não é o 
único problema que o ser humano vai enfrentar. Com o aquecimento, a agri-
cultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando muitos humanos 
de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, muitos 
cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança imediata de há-
bitos dos homens.

Humor
Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras em 
apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!

***

Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, diz 
para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso tenho 
que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que eu 
te dei hoje?

***

A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A 
humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens ca-
minharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os ho-
mens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se 
abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem 
quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos 
os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens perceberam que 
a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a ilu-
minar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.

***

Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o 
ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a 
alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se 
e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças 
com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fantasias e nos devolvem 
para a realidade concreta são úteis. Necessárias para os que se esquecem de 
que nascer é difícil e que aprender acrescer não é fácil. Ninguém veio para 
este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

Prefeitura e conselhos 
vistoriam investimentos 

na reforma de todas
escolas municipais

em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Educa-
ção e Cultura, organizou, 
na quinta-feira (14), uma 
vistoria em quatro das 19 
unidades de ensino, entre 
escolas e Cmeis - centros 
municipais de ensino in-
fantil, que estão passando 
por obras de manutenção, 
nesta primeira fase de ade-
quações dos prédios. To-
das as unidades receberão 
as melhorias necessárias.
Este é um investimento 
inédito na estrutura edu-
cacional municipal de Pin-
damonhangaba, realizado 
com verba própria, por 
meio de ata de registro e 
contratação de empresa. 
O cálculo de investimen-
to foi feito com base nas 
necessidades das escolas 
emergenciais e multiplica-
do para todas as unidades, 
totalizando 60 prédios.
Nesta primeira fase de 
obras, que abrange 20 
prédios, sendo 19 escolas 
e cmeis e a nova sede da 
Secretaria, estão sendo in-
vestidos R$ 8.004.038,17, 
dentro dos 25% do orça-

mento municipal que ca-
bem à Educação. As pri-
meiras escolas escolhidas 
são as que necessitavam 
emergencialmente das 
obras e que apresentavam 
problemas graves como 
por exemplo, na estrutura 
de telhados. Por se tratar 
de obras emergenciais, os 
serviços tiveram início em 
torno de setembro, perío-
do ainda de aulas na Rede 
Municipal. Contudo, cada 
escola se organizou, seja 
enviando salas com seus 
professores para centros 
comunitários ou escolas 
próximos, ou unindo tur-
mas, para que o ensino das 
crianças não fosse prejudi-
cado. O prazo de cada obra 
é, no máximo, de 120 dias.
Agora, ao final do ano, as 
escolas emergenciais estão 
em fase final de obras, e já 
contam com lousas digi-
tais instaladas e serviço de 
wi-fi em fase de aprovação 
pelo Departamento de TI 
da Prefeitura.
“Após a queda do telhado 
da escola Padre Zezinho, 
no início do ano, e nossa 
percepção da precariedade 

da infraestrutura das es-
colas, a Prefeitura iniciou 
um projeto inédito de ma-
nutenção de um grupo sig-
nificativo de escolas muni-
cipais. Essa manutenção é 
inédita pois envolveu um 
grupo de 20 escolas simul-
taneamente em serviços de 
elétrica, hidráulica, alve-
naria, pintura e telhado”, 
explicou o secretário de 
Educação, professor Júlio 
Valle. “Nosso projeto de 
educação para o municí-
pio defende que tudo na 
escola é pedagógico, in-
clusive sua infraestrutura, 
de modo que tudo pode 
contribuir ou não para a 
aprendizagem de nossas 
crianças. As obras emer-
genciais, que mais nos pre-
ocupavam, já estão sendo 
finalizadas, e as crianças 
voltarão às aulas em 2018 
com escola novas e mais 
seguras. As próximas es-
colas receberão obras que 
não são emergenciais, a 
partir de janeiro, também 
buscando causar o menor 
transtorno possível para 
alunos e professores”, des-
tacou.
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CPIC e USF Santa Cecília 
realizam Cozinha Saudável 

de Natal em Pinda

O CPIC (Centro de Práti-
cas Integrativas e Comple-
mentares) realizou no dia 
13 de dezembro no Cen-
tro Comunitário do bairro 
Santa Cecília uma prática 
de “Cozinha Saudável” 
com a temática “Natal”.
Os pacientes da USF (Uni-
dade de Saúde da Família) 
do bairro foram divididos 
em grupo e puderam cozi-
nhar pratos saudáveis sob 
a supervisão e o apoio de 
Denize Napier e de Jorge 
Henrique Salum, do CPIC. 

“Foi uma tarde de partilha 
e de aprendizado”, disse 
a coordenadora do CPIC, 
Ticianna de Oliveira Dan-
tas da Gama Santana.
A enfermeira Léia Melo 
Nunes da Cruz agradeceu 
a todos que participaram 
e enfatizou “a importân-
cia da busca por uma vida 
saudável, com o aprovei-
tamento dos alimentos e 
a utilização de plantas ali-
mentícias não convencio-
nais”.
Roda de Conversa

No dia 15 de dezembro, o 
CPIC participou do even-
to “Roda de Conversa” 
que aconteceu no Parque 
da Moçota, em Caçapava. 
A atividade aconteceu por 
meio de uma parceria en-
tre o CPIC e a ONG Nova 
Essência - Plantas Medici-
nais.
Quem ministrou a palestra 
foi a presidente da ONG, 
Iracelis de Moraes, que 
falou sobre “A história da 
Fitoterapia em Pindamo-
nhangaba/SUS e ONG”.

Chuvas antecipam 
temporada de verão 

2017/2018

A temporada de verão co-
meça a partir das 13h28 
da próxima quinta-feira, 
dia 21 de dezembro, mas 
já é hora de adotar com-
portamentos preventivos 
para tentar evitar proble-
mas provocados pelas for-
tes chuvas do período em 
Taubaté. Temporais loca-
lizados podem provocar 
transtornos à população.
Em Taubaté, por exemplo, 
a média histórica é de 199 
milímetros de chuva para 
o mês de dezembro e 227 
milímetros de chuva para 
janeiro.
Neste verão de 2017/2018, 
uma nova ferramenta dis-
ponível em todo o Esta-
do auxilia a Defesa Civil 
emitir alertas de riscos de 
desastres via SMS dire-
tamente à população. O 
serviço foi desenvolvido 
pela Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil 
e está sendo implemen-
tado em São Paulo pela 
Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil (CEDEC/
SP). A população também 
pode consultar o Manual 
do Cidadão, disponibi-
lizado pela Defesa Civil 
do Estado de São Paulo 
no site (http://www.sidec.
sp.gov.br). Entre as dicas 
do manual estão a limpeza 
de calhas e telhados, veri-
ficação da situação de pa-
redes, cuidados com o lixo 
para evitar o entupimento 
de bueiros e bocas de lobo, 
colocação de móveis e ele-
trodomésticos em locais 

elevados para evitar pre-
juízos.
Em Taubaté, a Defesa Ci-
vil  participa regularmente 
de cursos para aprimorar 
sua atuação no atendimen-
to de ocorrências no muni-
cípio. A equipe conta com 
sete veículos, entre motos, 
camionetes e caminhão 
autobomba para o atendi-
mento das ocorrências.
O endereço da Defesa Ci-
vil é avenida Professor 
Gentil de Camargo, s/n – 
Jardim Sandra Maria. O 
atendimento é 24 horas 
pelo telefone 199.
Prevenção e apoio
Desde o início do ano, 
a Secretaria de Serviços 
Públicos tem promovi-
do a limpeza de bocas de 
lobo. Em média, 1.200 
bocas de lobo são limpas 
mensalmente na cidade. 
Entre limpezas manuais 
e mecanizadas, já foram 
realizadas ações em 52 
bairros/localidades do mu-
nicípio. Já a Secretaria de 
Obras executou neste ano 
a manutenção em cerca de 
2.000 metros de galerias 
de águas pluviais, além 
da limpeza e desassorea-
mento de 10.000 metros 
de córregos. A Secretaria 
de Obras também possui 
uma equipe destinada ao 
serviço de tapa-buracos 
nos corredores viários de 
Taubaté. Desde o início 
do ano, a média diária tem 
sido de cerca de 200 bura-
cos tampados nas vias.
A Secretaria de Mobilida-

de Urbana mantém uma 
equipe de prontidão para 
apoiar na sinalização de 
vias e orientação do trânsi-
to no caso de emergências.
Acelera Taubaté
Obras que integram o pa-
cote antienchentes em 
Taubaté têm início em ja-
neiro. Estas obras fazem 
parte do programa Acele-
ra Taubaté. O Parque Três 
Marias deve ser a primeira 
região contemplada com 
a construção de uma ba-
cia de contenção de inun-
dações. Também estão 
previstas obras de bacias 
de contenção nos bairros  
Santa Tereza, Santa Ca-
tarina, Campos Elísios, 
Chácara São Silvestre e 
Jardim Gurilandia (Hércu-
les Marson). Estas obras 
receberão o complemento 
de melhorias na captação 
de águas pluviais nos bair-
ros Água Quente, Chácara 
Ingrid, Rua São Benedito 
(Bairro Estiva), Parque 
Aeroporto, Rua Professor 
Nelson Campelo (Centro) 
e São Gonçalo.
Para evitar a ocorrência de 
inundações na região cen-
tral, a prefeitura possui um 
projeto executivo pronto 
para ser licitado. Este pro-
jeto prevê a construção de 
uma bacia de contenção na 
região da Baronesa. Esta 
obra deve ser executada 
pela prefeitura como con-
trapartida do financiamen-
to internacional que inte-
gra o programa Acelera 
Taubaté.

Prefeitura de Taubaté 
amplia ensino médio 

em 2018

Taubaté mantém serviços 
básicos no feriado de Natal

A partir de 2018 a Prefei-
tura de Taubaté vai am-
pliar a oferta de vagas para 
o ensino médio. Além da 
EMEFM Prof. José Eze-
quiel de Souza, também 
serão ofertadas vagas nas 
unidades EMIEF Anna 
dos Reis Signorini (SE-
DES), no Jardim Jaraguá, 
e na EMEIF Emílio Ama-
dei Beringhs, no bairro 
Marlene Miranda.
No Sedes serão atendidos 
os 53 alunos que já fazem 
parte do Programa Esco-
la de Atletas e Formação 
Integral-EAFI. A propos-
ta é dar prosseguimento 

A Prefeitura de Taubaté in-
forma que não haverá ex-
pediente no dia 25 de de-
zembro, segunda-feira, em 
razão do feriado de Natal.
Neste dia não acontecerão 
as coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva. Também 
não haverá expediente nos 
PEVs (Pontos de Entrega 
Voluntária) e no Mercado 
Mercado Municipal. Os 

ao trabalho desenvolvido 
com estes estudantes que 
representam a cidade em 
competições esportivas. 
Os estudantes irão treinar 
em suas modalidades das 
15h30 às 18h e terão aulas 
regulares no período no-
turno das 18h30 às 22h30.
Na escola do Marlene Mi-
randa serão duas salas no 
período noturno para os 
75 alunos que concluíram 
o 9º ano na unidade. A ini-
ciativa atende um pedido 
dos moradores da região 
para que estes jovens pos-
sam prosseguir os estudos 
mais próximos de suas re-

serviços essenciais à po-
pulação serão mantidos:
* Pronto Socorro Munici-
pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino; * Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA 
24h) Santa Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 

sidências. Estas novas 118 
vagas vem ampliar as 210, 
no 1º ano do ensino médio, 
já tradicionalmente oferta-
das pela escola Ezequiel, 
para todos os formandos 
nos 9º anos em toda rede. 
A partir do dia 21 de de-
zembro será divulgada a 
lista de classificação dos 
alunos, conforme a média 
das notas em todas as dis-
ciplinas cursadas durante 
o ano.  A escola Ezequiel 
tem, no total, 630 estudan-
tes no ensino médio com 
aulas a noite, distribuídos 
em 18 salas, sendo seis de 
cada nível, 1°,2° e 3° anos.

de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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Ações de Natal acontecem 
em São Bento do Sapucaí

Vaqueli conquista
iluminação no Kanegae, 
academia no São Vicente 
de Paula, campo society

e caminhão

Taubaté ganha
monumento em
homenagem aos

primeiros habitantes

Prefeitura de Tremembé abre 
concurso público para níveis 

médio/técnico e superior
Mais informações: www.tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal e ou-
tras instituições realizam 
atividades em comemora-
ção a essa época mágica
 A Temporada de 
Natal de São Bento do 
Sapucaí começou ainda 
mais especial que em anos 
anteriores. Já nas últimas 
semanas de novembro, a 
Prefeitura instalou o Papai 
Noel gigante no portal da 
cidade, a árvore, o porta
-retrato para fotos e o Pre-
sépio Animado na Praça 
Monsenhor Pedro do Valle 
Monteiro e muitas estrelas 
nas principais pontes do 
município, além dos inú-
meros enfeites na avenida.
 A abertura oficial 
do Natal aconteceu nos 

O Prefeito Municipal Mar-
celo Vaqueli, acompanha-
do dos vereadores Adriano 
Santos e Silvio Monteiro 
e dos Secretários Munici-
pais João Vicente e Cíce-
ro Sponda esteve reunido 
com o Governador Geral-

A secretaria de Turismo 
e Cultura entrega à popu-
lação um monumento em 
memória aos indígenas 
Guaianás, primeiros habi-
tantes de Taubaté.
 A cerimônia será nesta 
terça-feira, dia 19 de de-
zembro, às 16h no Alto do 
Cristo.

dias 02 e 03 de dezembro 
na Casa da Cultura Miguel 
Reale e, de lá para cá, ou-
tras instituições realizaram 
atividades natalinas no 
município, como o Espa-
ço de Leitura e Arte Eu-
gênia Sereno, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo e 
a Paróquia de São Bento, 
que fará o Natal da Nossa 
Gente com a presença da 
Orquestra Jovem São Ben-
to e o Coral Regina Caelli 
nesta quinta-feira, 21.
 No fim de semana que 
antecede o Natal, a Pre-
feitura Municipal realizará 
algumas ações na Praça 
Monsenhor Pedro: no dia 
22, sexta, será feita uma 
apresentação da Igreja 

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 

O monumento recebe o 
nome de Guainás. A aldeia 
de Tabibaté ou Tabeba-
té, fundada por eles, dado 
confirmado por achados 
arqueológicos, estava si-
tuada à margem direita 
do córrego do Convento 
Velho e nas primeiras ele-
vações do morro do Cristo 

da Cidade, já no sábado, 
23, as crianças poderão 
aguardar ansiosas pela 
chegada do Papai Noel às 
18h, que distribuirá balas 
que foram doadas pelo  
empresariado da cidade. 
Em seguida, a praça se en-
cherá de poesia e música 
com o Projeto de Flautas 
“Criança Precisa Fazer 
Arte” e com a apresenta-
ção da Igreja Assembleia 
de Deus.
As missas de Natal serão 
feitas como de costume, 
nos dias 24 e 25 e no dia 06 
de janeiro a Folia de Reis 
se apresentará e ofertará 
bolos dos Reis aos visitan-
tes no Espaço de Leitura e 
Arte Eugênia Sereno.

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.

Redentor.
Foi nas proximida-
des dessa aldeia Guaia-
ná que Jacques Félix 
fundou o povoado de  
São Francisco das Chagas 
de Taubaté. O objetivo é 
de que sejam lembrados  
os primeiros habitantes de 
Taubaté.


