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A GAzetA dos Municípios

Centro de Convivência do
Idoso em Taubaté realiza

formatura do curso de informática

Alunos das Escolas do Trabalho 
em Taubaté realizam
Feira de Artesanato

Programa educativo de trânsito 
premia alunos da rede

Feriado em Taubaté mantém 
serviços básicos

O Projeto Conviver, vin-
culado à Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social de Taubaté, reali-
zou na tarde desta segun-
da-feira, 3 de dezembro,  
no Centro de Convivência 
do Idoso da Marli, a for-
matura de 34 alunos do 
curso de informática para 
iniciantes.
Muitos idosos tiveram o 
primeiro contato com o 
computador através do 
curso e no próximo ano 
poderão frequentar o aper-

A tradicional Feira de Ar-
tesanato promovida pe-
los alunos das Escolas 
do  Trabalho de Taubaté 
acontece no auditório da                        
Jaboticabeiras II, no perí-
odo de 10 a 18 de dezem-
bro, das 8h30 às 21h30, 
com exceção de sábado e 
domingo.
 A exposição vai contar 
com a participação de 35 
alunos que frequentam, 
nas unidades Jaboticabei-
ras I e II, os cursos de ma-
cramê, crochê, hardanger, 

Nesta terça-feira, 4 de de-
zembro, às 9h, acontece 
a formatura do progra-
ma educativo de trânsito 
“Clube do Bem-te-vi”, que 
é uma parceria da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana 
de Taubaté com a diretoria 
de Educação para o Trân-
sito e Fiscalização do De-
tran-SP e a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. O 
evento será realizado no 
Centro de Formação de 
Professores, na rua Emílio 
Winther, 79, no Centro.

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nas próxima 
quarta-feira, dias 5 de de-
zembro.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme 
os calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.
Já os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) fecham 
na quarta-feira.
O Mercado Munici-
pal de Taubaté funciona                                  

feiçoamento. O objetivo é 
auxiliar os idosos a aces-
sar e utilizar com respon-
sabilidade as redes sociais.
O curso também possibili-
tou a criação de uma equi-
pe que ficou responsável 
pela elaboração  de um 
jornal com periodicidade 
bimestral e temas cotidia-
nos de interesse do públi-
co idoso. Os exemplares 
foram distribuídos entre 
os 26 grupos setoriais que 
atendem cerca de 1.200 
idosos.

bordados livres, pedraria, 
patchaplique, cartonagem, 
decoupage e patchwork.
Algumas peças fazem 
referência ao tema nata-
lino, mas quem for à fei-
ra também poderá com-
prar bolsas, almofadas,                  
bijuterias, panos de pratos, 
caminhos de mesa, tape-
tes, carteiras, e muitas ou-
tras peças.
Os artesanatos foram pro-
duzidos pelos alunos du-
rante as aulas, e a venda 
será revertida aos partici-

O programa atendeu nessa 
primeira etapa 3.500 alu-
nos, entre as escolas muni-
cipais e a Apae de Taubaté. 
No evento, participarão 25 
alunos que serão premia-
dos com a melhor frase 
sobre o assunto.
A finalidade é educar para 
o trânsito as crianças dos 
anos iniciais do ensino 
fundamental. São realiza-
das palestras com duração 
aproximada de 50 minu-
tos, e os policiais milita-
res compartilham os seus 

das 6h às 13h no             fe-
riado.
Os serviços essenciais à 
população não serão inter-
rompidos durante o feria-
do:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;
* Serviço de Verificação 

Vagas – Para o idoso (aci-
ma de 60 anos) que tiver 
interesse no curso de in-
formática estarão disponí-
veis para 2019, 35 vagas, 
com aulas segunda e quar-
ta, no período da manhã 
ou tarde.
A inscrição pode ser feita 
com cópia do comprovan-
te de endereço de Taubaté, 
RG e CPF, a partir do dia 
2 de janeiro, na própria 
unidade, que fica na rua 
Ismênia de Mattos Ribas, 
65, na Vila Marli.

pantes. Os preços devem 
variar de R$ 2 a R$ 200.
A finalidade da feira é pro-
porcionar uma fonte de 
renda aos alunos, além de 
expor os artesanatos com o 
intuito de atrair um públi-
co para que possa apreciar 
e comprar uma variedade 
de produtos,  sendo tam-
bém uma excelente opção 
de presentes para o natal. 
O auditório da Jabotica-
beiras II fica à Rua Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1.555.

conhecimentos técnicos 
e experiências por meio 
de linguagem acessível e 
brincadeiras que auxiliam 
na fixação do tema abor-
dado, envolvendo alunos e 
professores.
Os alunos também rece-
bem cartilhas educativas, 
uma carteira de habilita-
ção mirim e um talão de 
multas mirim para cons-
cientizar as pessoas de seu 
convívio social e multipli-
car os conhecimentos ad-
quiridos.

de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
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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

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumen-
to, pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia pra 
algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os proces-
sos em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixi-
nho aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pen-
sam de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo 
ao tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. 
Não se leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. 
Envelhecer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda 
de tempo, você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. 
Pense nisso e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 21, Termo nº 6910
Faço saber que pretendem se casar CLODOALDO APARECIDO DA SILVA e TEREZINHA LEME DA SILVA, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Guarulhos-SP, nascido em 28 de abril de 1972, de profissão carroceiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Iriba Barbosa Ribas, nº 122, Fundos, Terras de Benvirá, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANTONIO JORGE 
MARIANO DA SILVA, falecido em Tremembé/SP na data de 16 de novembro de 1999 e de GUIOMAR MONTEIRO DA 
CRUZ, de 73 anos, nascida na data de 5 de setembro de 1945, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremem-
bé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 17 de setembro de 1974, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOÃO FRANCISCO DA SILVA, falecido em em Tremembé/SP e 
de VILMA LEME DA SILVA, falecida em em Pindamonhangaba/SP na data de 13 de fevereiro de 2015. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 20, Termo nº 6909
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL OTÁVIO MORAES DE CARVALHO MACHADO REIS e VANESSA MO-
DINEZ DE ARAUJO VIROTE, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Lorena-SP, nascido em 17 de agosto de 1991, de profissão técnico de processo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado Avenida Bulevar Villa-Lobos 41 Apto 12 bloco K, CEP 12242-021, São José dos 
Campos/SP, Jardim Aquárius, filho de WAGNER MACHADO REIS, de 53 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 14 
de fevereiro de 1965, residente e domiciliado em Lorena/SP e de ELIANE MORAES DE CARVALHO REIS, de 51 anos, na-
tural de Taubaté/SP, nascida na data de 4 de setembro de 1967, residente e domiciliada em São José dos Campos. Ela é natural 
de Caçapava-SP, nascida em 23 de julho de 1990, de profissão advogada, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Avenida dos Ipes, nº 432, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de UBIRATÃ DE ARAUJO VIROTE CRUZ, de 
59 anos, natural de Presidente Prudente/SP, nascido na data de 14 de janeiro de 1959 e de MARLENE MODINEZ DE PAIVA 
VIROTE CRUZ, de 57 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 10 de junho de 1961, residentes e domiciliados em 
Tremembé/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. 

Tremembé, 4 de dezembro de 2018. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Secretaria da Fazenda de
Caraguatatuba terá plantão
no próximo sábado (8/12)

A Secretaria da Fazenda 
promove mais um plantão 
de final de semana neste 
sábado (8/12), das 9h às 
15h, na Prefeitura de Ca-
raguatatuba, no Centro.  
Aqueles que não podem 
ir ao Paço Municipal du-
rante a semana ou tem 
casa de veraneio, tem a 
oportunidade de utilizar 
serviços e requisitar infor-
mações no Protocolo Ge-
ral, Dívida Ativa, Tributos 
Imobiliários (Cadastro), 
Fiscalização do Comércio, 
Tributação e Expediente 
da Procuradoria Fiscal no 
2º sábado de cada mês até 
dezembro de 2019.
Iniciado no dia 10 de no-
vembro, o atendimento 
estendido no segundo sá-
bado do mês ocorrerá nos 
dias 12 de janeiro, 9 de 
fevereiro, 9 de março, 13 
de abril, 11 de maio, 8 de 
junho, 13 de julho, 10 de 
agosto, 14 de setembro, 12 
de outubro, 9 de novembro 
e 14 de dezembro de 2019.
No Protocolo Geral, o 
contribuinte pode receber 
orientações, dar entrada e 
consultar processos.
A Dívida Ativa emite 
guias, parcelamentos e 
fornece informações e 
orientações sobre proces-
sos novos ou em anda-
mento relativos às dívidas 
vencidas com a Prefeitura 
de Caraguatatuba.
O Cadastro atende o pú-
blico com orientações re-
ferentes ao cadastramento 
de imóveis, transferência 
cadastral, alteração de en-

dereço de notificação de 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU); isen-
ção/remissão, desmem-
bramento e unificação 
de lançamento de IPTU; 
certidões de área e datas, 
confrontações, valor por 
m², identificação de núme-
ro de cadastro, revisões de 
valores e áreas.
A Fiscalização do Co-
mércio promove atualiza-
ções cadastrais, abertura 
de empresas, abertura de 
inscrição para autônomos 
e ambulantes autorizados 
pela comissão, emissão de 
2ª via de impostos e taxas 
vencidas, orientação em 
relação a atividades co-
merciais, prestação de ser-
viços e ambulantes.
Na Tributação, haverá 
emissão de guias infor-
mações, consultas e orien-
tações relacionadas à en-
trada de processos ou em 
andamento relativos a di-
versos tributos.
A Procuradoria Fiscal/
Expediente conta com 
emissão de guias de custas 
processuais, informações 
e orientações sobre a en-
trada de processos ou os 
que estão em andamento, 
relativos a cobranças judi-
ciais.
A Secretaria da Fazenda 
fica no Paço Municipal, lo-
calizado na Rua Luiz Pas-
sos Júnior, 50 – Centro. O 
horário de atendimento no 
2º sábado do mês é das 9h 
às 15h. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
8100. Cronograma de 

atendimento da Secretaria 
da Fazenda de Caraguata-
tuba no 2º sábado do mês
2018
08 de dezembro
2019
12 de janeiro
09 de fevereiro
09 de março
13 de abril
11 de maio
08 de junho
13 de julho
10 de agosto
14 de setembro
12 de outubro
09 de novembro
14 de dezembro
Informações 
Protocolo Geral – (12) 
3897-8223
Dívida Ativa – (12) 3897-
8182/8166/8222
dividaativa.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributos Imobiliários 
(Cadastro) – (12) 3897-
8170/8221
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Fiscalização do Comércio 
– (12) 3897-8127/8118
fiscalizacao.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributação – (12) 3897-
8197
tributacao.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Procuradoria Fiscal/Expe-
diente – (12) 389-8187
expediente.procuradoria-
fiscal@caraguatatuba.sp.
gov.br
Endereço: Secretaria da 
Fazenda – Prefeitura de 
Caraguatatuba/Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Centro. 
PABX: (12) 3897-8100
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Tremembé realiza Campanha 
de Prevenção à AIDS

Vôlei feminino EAFI está na final do 
Paulista e aguarda adversário

Taubaté completa 373 anos 
com semana de atividades

A Campanha do “FIQUE 
SABENDO” se inicia dia 
01/12 (Dia Mundial de 
luta contra a Aids) e vai 
até dia 07/12.
No sábado (01), das 8h às 
11h30 a equipe da Secre-
taria de Saúde estará nos 
seguintes locais:
- Praça da Estação com 

As meninas da categoria 
sub-15 do Vôlei Taubaté 
garantiram a vaga na final 
do Campeonato Paulista – 
Taça Prata após superar o 
São José dos Campos nas 
duas partidas da semifinal. 
O segundo jogo aconteceu 
na última quarta-feira, na 
casa das taubateanas, com 
direito a vitória por 3 sets 
a 0 com apoio da torcida.
A primeira partida contou 
com vitória de virada na 

A Prefeitura de Taubaté 
realiza na próxima sema-
na diversas atividades es-
peciais comemorativas ao 
aniversário da cidade, que 
no dia 05 de dezembro 
completa 373 anos de ele-
vação à Vila.
Confira a programação:
02/12 (domingo)
– 9H ÀS 13H, NO SEDES: 
DOMINGO NO PARQUE
Diversas atividades recre-
ativas, como futebol de 
botão, cama elástica, pe-
bolim, taco, xadrez gigan-
te, jogos de mesa e ginca-
nas.
– 20H30, NO SANTU-
ÁRIO SANTA TEREZI-
NHA: CONCERTO CA-
MERATA DE ORFEO
O concerto acontece atra-
vés do projeto Memória 
Musical e será totalmente 
dedicado à obra do com-
positor e maestro Anto-
nio Orestes Penzo (1862-
1938), nascido em Veneza 
e que fixou residência em 
Taubaté em meados de 
1891. Tornou-se musico 
da Catedral e, posterior-
mente, primeiro mestre de 
capela do Santuário Dio-
cesano de Santa Terezinha, 
além de ter atuado como 
maestro da Philarmonica 
Taubateense, professor e 
afinador de pianos.
Dia 05/12 (quarta-feira)
– 11H, NO MOVIECOM 
CINEMAS DO TAUBA-
TÉ SHOPPING: CINE-
MA MUSICADO
Será uma sessão à moda 
antiga, com filme mudo 
musicado ao vivo. Em 
cartaz o filme Taubaté em 
Foco, de 1927. A película 

“Saúde na Praça”, ofere-
cendo testes rápidos, ava-
liação nutricional, realiza-
ção de dextro e aferição de 
PA;
- Supermercado Semar 
(Flor do Vale), ofereci-
mento de testes rápidos;
- Horto Municipal, ofere-
cimento de testes rápidos;

casa das adversarias, com 
placar final de 3 sets a 2. Já 
no último jogo, a treinado-
ra Mariana Cesar ressalta 
a determinação com que 
as meninas entraram em 
quadra, encaixando boas 
sequencias de saques e 
ataques alternados de to-
das as atletas.
O Vôlei Taubaté aguarda 
o adversário da grande fi-
nal, que sairá do confronto 
entre Centro Olímpico e 

retrata a Taubaté de nove 
décadas atrás, período em 
que a cidade foi governada 
pelo capitão de indústria 
Felix Guisard, fundador 
da Companhia Taubaté In-
dustrial (CTI) e apresenta 
cenários e personagens 
históricos da cidade.
O filme, originalmente si-
lencioso, será musicado 
ao vivo pelo Chorando na 
Feira, grupo que difunde o 
Choro, considerada a pri-
meira música urbana tipi-
camente brasileira.
A entrada é gratuita. Se-
rão disponibilizados 180 
lugares, de acordo com a 
ordem de chegada no Mo-
viecom.
– 19H, NO MISTAU 
(MUSEU DA IMAGEM 
E DO SOM DE TAUBA-
TÉ): CELLY E TONY, OS 
BROTOS LEGAIS
O documentário é de di-
reção de Dimas Oliveira 
Junior, e conta com de-
poimentos de Wanderléa, 
Renato Teixeira, Agnal-
do Rayol e muitas outras 
personalidades que fize-
ram parte da história dos 
irmãos, considerados os 
pais do rock no Brasil.
Dia 07/12 (sexta-feira)
– 19H30, NO TEATRO 
METRÓPOLE: FUSSTA 
E A MAGIA DO NATAL
O espetáculo contará com 
apresentações do Integrar-
te Dança, grupo ZPZ e 
o grupo Dancing Star da 
Escola Estadual Montei-
ro Lobato de Ensino In-
tegral. É o encerramento 
da “Campanha de Natal 
2018” e o ingresso é soli-
dário, devendo a troca ser 

- Igreja do Vera Cruz, ofe-
recimento de testes rápi-
dos;
- Mercado do Compadre 
(Jardim Maracaibo), ofe-
recimento de testes rápi-
dos;
- Adega da Vila Santo An-
tonio, oferecimento de tes-
tes rápidos.

Barueri.
O time é formado for 
alunas da Escola de Atle-
tas e Formação Integral 
(EAFI), que acontece nas 
instalações da escola do 
Sedes e atende cerca de 
300 crianças matriculadas 
na rede municipal de en-
sino, tendo como objetivo 
proporcionar o desenvol-
vimento integral dos alu-
nos enquanto cidadãos e 
atletas.

por um brinquedo NOVO. 
A bilheteria será aberta 
uma hora antes do espetá-
culo.Dias 08 e 09/12 (sá-
bado e domingo)
Acontece a FESTA DO 
TROPEIRO, NO PAR-
QUE DO ITAIM. O even-
to conta com shows, venda 
de comida típica, barganha 
de traia – exposição na 
casa do tropeiro, plantio 
de 1000 árvores e mos-
tra de artes dos alunos do 
Centro Cultural.
Confira a programação de 
sábado:
11h – show com a dupla 
Renata e Gustavo e almo-
ço com comida tropeira
13h – show com a dupla 
Rony e Roney
14h30 –  Camerata de Vio-
la Caipira, do Centro Cul-
tural Toninho Mendes
15h30 – Palestra com o 
tema “O caminho das tro-
pas”, com a Professora Lia 
MariottoDomingo:
8h30 – Café da manhã tro-
peiro
10h30 – Palestra com o 
tema “Tropeirismo, uma 
conversa sobre história e 
cultura”, com a Professora 
Rachel Abdala
11h – show com Renata 
Santos e almoço com co-
mida tropeira
13h – show com a dupla 
Andreia e Vinicius
13h30 – apresentação do 
grupo Olharte Projeto So-
cial para Dança Eliane 
Humberg
14h – apresentação da 
banda Tropeiros do Vale
16h30 – show com 
Neymar Dias e Toninho 
Ferragutti


