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A GAzetA dos Municípios

SPX muda endereço
para agendamento

de exames em Taubaté

Alunos da SEMELP /Atleta 
do futuro encerram

atividades do ano em Pinda

Futsal de Pinda é
Campeão Paulista

Coral do Projeto Conviver 
faz apresentação de Natal

Pacientes atendidos pela 
Rede Municipal de Saúde 
de Taubaté devem fazer o 
agendamento de exames 
de raio-x e mamografia em 
um novo endereço a partir 
da próxima segunda-feira, 
dia 17 de dezembro.
A empresa SPX Serviços 
de Imagem Ltda. passa 

Fechando a temporada na 
Escola de Esportes e Pro-
grama Atleta do Futuro, os 
alunos da manhã do C.E. 
Zito e Pai João, ambos de 
Moreira César, tiveram 
uma manhã diferente e 
comemorativa, na quinta-
feira (6).
Os alunos se divertiram e 
muito no shopping Pátio 
Pinda. A loja Parks & Ga-

O Futsal Sub 18 Mascu-
lino de Pinda sagrou-se 
campeão Paulista, neste 
domingo (9), após segun-
da partida contra a equipe 
de Taubaté, tornando-se o 
melhor time do estado de 
São Paulo. A segunda par-
tida da final terminou em 1 
a 1 para Pinda.
“Essa vitória é fruto de 
todo o trabalho desenvol-
vido ao longo do ano com 
muita dedicação e compe-
tência. Parabéns atletas, 
comissão técnica e De-
partamento de Esportes!! 
Muito obrigado ao prefei-
to Dr. Isael e vice Ricardo 
Piorino por todo apoio e 
por tornarem possíveis ale-

Idosos do coral do Projeto 
Conviver de Taubaté fize-
ram na tarde desta terça-
feira, dia 11 de dezembro, 
uma apresentação natalina 
para servidores e muníci-
pes que circularam pelo 
Palácio do Bom Conselho.
O projeto é vinculado à 
Secretaria de Desenvolvi-

a disponibilizar, a partir 
dessa data, uma central de 
agendamento na rua Silva 
Jardim, 166, bairro Jardim 
das Nações. 
Os agendamentos aconte-
cem das 8h às 17h, de se-
gunda a sexta-feira. 
Além do atendimen-
to           presencial, a 

mes ofereceu uma hora de 
combo Free pra todos os 
brinquedos. Em seguida, 
a padaria do hipermercado 
Shibata ofereceu para um 
lanche para os alunos.
“Nos sentimos muito feli-
zes em proporcionar esses 
momentos de alegria a es-
sas crianças e adolescen-
tes. É só um detalhe, mas 
que faz a diferença na vida 

grias como esta ao esporte 
da nossa cidade”, destacou 
o secretário da Semelp, 
Prof. Everton Chinaqui. 
A partida foi realizada no 
Ginásio da Federação Pau-
lista. Com uma campanha 
invicta de 13 jogos e 12 vi-
tórias e apenas um empate 
no Campeonato Estadu-
al, a equipe Pindense que 
também em 2018 venceu 
o Campeonato Metropoli-
tano da Federação Paulista 
e foi vice-campeã na Final 
Estadual dos Jogos Aber-
tos da Juventude, foi à fi-
nal como grande favorita.
Além da categoria Sub 18, 
Pindamonhangaba dispu-
tou o Campeonato Estadu-

mento e Inclusão Social 
de Taubaté e atende mais 
de 1.200 idosos em grupos 
espalhados pelos bairros. 
Proporciona acesso aos 
benefícios e serviços so-
cioassistenciais, eventos 
festivos, encontros, pales-
tras; além das atividades 
que acontecem no Centro 

empresa mantém os ser-
viços de agendamento por               
whatsapp (12) 99794-8410 
e pelo telefone (12) 3608-
2770.
Os exames continuam a 
ser realizados no labora-
tório da SPX localizado à 
rua Portugal, 222, Jardim 
das Nações.

delas”, destacou o profes-
sor Marcio Silva. “Agra-
deço à relações públicas 
do Shopping, Amanda, 
pela cortesia, à Semelp na 
pessoa do secretário de Es-
portes Everton Chinaqui, 
o diretor de Esportes Ma-
cedo e gestor geral Dante 
pelo empenho que traba-
lham nesta secretaria”, 
elogiou o professor.

al com as categorias Sub 
16, chegando à semifinal 
da chave prata, Sub 14, 
chegando às quartas de 
final da chave ouro e Sub 
12, que disputou o título 
da chave Prata, sendo der-
rotado no último sábado.
A vitoriosa equipe pinda-
monhangabense é formada 
por: Luan, Rafael, Ma-
theus Godoi, Luis Henri-
que – Lui, Brenno, Luis 
Guilherme – Gui, Thiago, 
João Vitor, Luiz Felipe, 
Willian Palazzi, Igor – 
Alemão, Mateus Augus-
to, Mateus – Ticão, Higor 
e Pablo. Técnico: Lucas 
Costa – Torão. Auxiliares: 
Adilson Caju e Silvinho.

de Convivência da Vila 
Marli, como coral, dança 
de salão, hidroginástica e 
alongamento.
As ações visam a integra-
ção e participação do idoso 
na sociedade, contribuindo 
para reverter a imagem 
cultural do envelhecimen-
to.
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Miscelânea
Curiosidades

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo 
chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O 
bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, dei-
xando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi trans-
formado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres 
atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal acon-
teceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil 
ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era 
representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. Em1886, 
o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom 
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada 
por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.

Ginástica Artística encerra o 
ano com festival em Pinda

Escola Franco Montoro
realiza Cantata de Natal
em Pindamonhangaba

No domingo (9), a Ginás-
tica Artística realizou um 
festival interno, marcando 
o encerramento das ativi-
dades da modalidade para 
este ano. 
O evento foi um sucesso, 

A Escola Municipal An-
dré Franco Montoro rea-
lizou, na sexta-feira (7), 
sua Cantata de Natal, com 
a participação de todos os 

contando com a participa-
ção de todos os ginastas da 
equipe, diversas apresen-
tações, além da presença 
dos pais e familiares dos 
alunos. 
A Ginástica Artística da 

alunos da unidade. 
O evento foi um gran-
de sucesso, com lindas 
apresentações das crian-
ças e comparecimento em 

Semelp (Secretaria de Es-
portes e Lazer da Prefeitu-
ra) tem à frente o técnico 
Marcelo Ronconi. O even-
to foi realizado no Centro 
de Treinamento Luis Ca-
loi.

peso dos pais e familia-
res. Papai Noel também                          
esteve presente na festa, 
abrilhantando ainda mais 
o evento.

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

Livro D-25, FLS. nº 23, Termo nº 6914
Faço saber que pretendem se casar EVANDRO BATISTA DE CARVALHO e MARCIA BARBOSA DOS SANTOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
São Paulo-SP, nascido em 17 de abril de 1976, de profissão metalurgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua da Igualdade, nº 33, Assentamento Olga Benario, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GABRIEL SOUZA CAR-
VALHO, falecido em em Guarulhos/SP na data de 1 de novembro de 1997 e de ELZA DOMINGAS BATISTA, de 76 anos, 
natural de Itabuna/BA, nascida na data de 17 de dezembro de 1941, residente e domiciliada em São Paulo/SP. Ela é natural de 
Maringá-PR, nascida em 15 de junho de 1975, de profissão produtora rural, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, de 64 anos, natural de do Estado de Ala-
goas, nascido na data de 19 de março de 1954 e de JOSEFINA BARBOSA DOS SANTOS, de 62 anos, natural de Floraí/PR, 
nascida na data de 27 de setembro de 1956, ambos residentes e domiciliados em São José dos Campos/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. 
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Taubaté abre inscrições 
para Corte de Momo

Vôlei feminino de Taubaté
sub-21 vence Franca e é

Campeão paulista da série prata

Arrastão Xô Mosquito
vistoria 310 casas no São 

Gonçalo em Taubaté

Taubaté abre inscrições 
para 13º Concurso de

Marchinhas de Quiririm

A Prefeitura de Taubaté 
tornou público o edital do 
concurso nº 06/18, para a 
eleição da Corte de Momo 
do Carnaval de 2019. As 
inscrições devem ser fei-
tas até o dia 10 de janeiro 
de 2019, na Secretaria de 
Turismo e Cultura.
Serão eleitos para compor 
a corte o Rei Momo, Rai-
nha, Primeira e Segunda 
Princesa. As vagas para 
inscrições serão limitadas, 
sendo 10 para os primeiros 
candidatos ao posto de Rei 
Momo e 15 para rainha ou 
princesas.
Para concorrer a posição 
de Rei Momo o candida-
to deve ser do sexo mas-
culino, e para as vagas de 
Rainha e Princesas a exi-
gência é ser do sexo femi-
nino (sejam cisgêneras ou 
transexuais). Ambos de-
vem ser brasileiros ou na-

Na última segunda-fei-
ra, dia 10 de dezembro, o 
vôlei feminino sub-21 de 
Taubaté garantiu o título 
do Campeonato Paulista 
da Série Prata 2018. 
Jogando em casa a                 
equipe taubateana venceu 
a equipe de Franca por 3 
a 0.
Após classificar em 5º co-
locado da primeira fase 
do Campeonato Paulista, 
a equipe feminina sub-21 
de Taubaté se classificou 
para a fase final da Série 
Prata (de 5º a 8º colocado). 
Enfrentou na semifinal a 
equipe de São Bernardo 
e passou para a final após 
duas vitórias por 3 a 0.
A final aconteceu em jogo 
único, onde a equipe da 

O primeiro dia do arras-
tão contra o mosquito Ae-
des aegypti realizado na 
segunda-feira, dia 10 de 
dezembro, no bairro São 
Gonçalo, terminou com 
310 residências vistoria-
das. A operação é realizada 
pelas secretarias de Saúde 
e de Serviços Públicos e 
continua diariamente no 
bairro até a próxima sexta-
feira, dia 14 de dezembro.
Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) passam pelas re-
sidências para o recolhi-
mento de materiais inuti-
lizados ou recicláveis que 
possam se tornar abrigos 

As inscrições para o con-
curso de marchinhas de 
Quiririm estão abertas e 
terminam no dia 11 de ja-
neiro de 2019. Este ano as 
inscrições serão realizadas 
exclusivamente pelo site 
da prefeitura no link ht-
tps://www.taubate.sp.gov.
br/setuc/concursomarchi-
nhas/.
Para a inscrição, é preen-
cher o formulário online 
e colocar todas as infor-
mações obrigatórias, RG, 
CPF do proponente, ende-
reço, número do INSS ou 
PIS ou Pasep ou NIT (ane-
xar imagem do documen-
to). O candidato também 
deve apresentar dados e 
anexar o áudio, letra, cifra 
e partitura (opcional) da 
marchinha que está ins-

turalizados e maior de 18 
anos, e no ato da inscrição 
apresentar a documenta-
ção exigida no edital.
A Eleição da corte aconte-
ce no dia 16 de fevereiro 
de 2019, às 20h, na Aveni-
da do Povo. Para a decisão 
serão selecionados cinco 
jurados, que irão avaliar 
os quesitos simpatia e de-
sembaraço, samba no pé, e 
fantasia e caracterização.
Os vencedores levam uma 
premiação em dinheiro. O 
Rei Momo e Rainha rece-
berão R$ 3.500, primeira 
princesa R$ 3.00,00 e a 
segunda princesa recebe 
R$ 2.500.
A Corte do Momo eleita 
para o Carnaval de 2019 
deverá cumprir uma pro-
gramação estabelecida 
pela comissão de carnaval, 
que vai desde a eleição até 
o término do Carnaval 

casa derrotou por 3 a 0 a 
equipe de Franca, com as 
parciais de: 25×17 25×23 
25×19.
Fazendo um balanço ge-
ral da temporada 2018, o 
técnico da categoria sub-
21, André Bartelega, afir-
ma que este foi um ano de 
transição e aprendizagem. 
Pela primeira vez o Vôlei 
Taubaté teve 4 categorias 
(sub-15, sub-17, sub-19 e 
sub-21) disputando a Fe-
deração Paulista.
“Na categoria juvenil 
(sub-21) o time sofreu du-
rante a temporada com a 
lesão de duas atletas (Júlia 
e Kauana). Isto pode ter 
prejudicado o time em al-
guns jogos. Mesmo assim, 
o time manteve um bom 

para focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela. As visitas aconte-
cem das 8h30 às 17h.
Mais de uma tonelada de 
material foi recolhida por 
dois caminhões da Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos. Um dos veículos 
com carroceria armazena 
sofás, armários, utensílios 
domésticos, entre outros 
materiais. Outro caminhão 
é um compactador para o 
recolhimento de materiais 
recicláveis. O arrastão não 
recolhe entulho de cons-
trução civil ou restos de 
poda de árvores.

crevendo. As marchinhas 
devem ser inéditas e ori-
ginais.
Todas as marchinhas serão 
avaliadas por uma comis-
são julgadora formada por 
três profissionais que fa-
rão uma pré-seleção de 20 
marchinhas. Elas passarão 
pelo processo de seleção 
de acordo com os seguin-
tes itens: letra, prosódia e 
melodia. As notas serão 
apresentadas pelos jura-
dos, variando de 5,0 a 10,0 
pontos. Para o desempa-
te serão consideradas as 
maiores notas na seguinte 
ordem: letra, prosódia e 
melodia; caso continuar 
empate, será aferida me-
lhor colocação para a mar-
chinha que tiver o propo-
nente mais velho.

2020, como visitas às qua-
dras de escolas de samba, 
clubes, espetáculos, shows 
entre outras festividades, 
além dos Desfiles Oficiais 
das Escolas de Samba e 
dos Blocos Carnavalescos 
do município.
As inscrições serão gratui-
tas e deverão ser realizadas 
na Secretaria de Turismo e 
Cultura (Centro Cultural 
Municipal), que fica na 
Praça Coronel Vitoriano, 
1, Centro, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h. Maio-
res informações através 
dos telefones 3629-5868 e 
3621-6040.
O edital está disponível no 
site da prefeitura, através 
do link www.taubate.sp.
gov.br/licitacoes/concur-
so. Não serão aceitas ins-
crições enviadas por meios 
eletrônicos e serviços de 
entrega.

nível e conseguiu se classi-
ficar em 5º no Campeonato 
Paulista na primeira fase e 
terminou a temporada com 
o título da Séria Prata”, 
afirmou o Bartelega.
O técnico destacou tam-
bém três atletas que, indi-
vidualmente, fizeram uma 
excelente temporada.São 
elas: Bruna (oposta), Lívia 
(líbero) e Stephanie (pon-
teira), que já estão sendo 
sondadas por grandes clu-
bes.
Este foi o último compro-
misso da equipe feminina 
sub-21 do Vôlei Taubaté 
em 2018. Agora as atletas 
sairão de férias e a Co-
missão Técnica começa o 
planejamento e traçar as 
metas para o ano de 2019.

A população deve colabo-
rar e permitir a entrada dos 
agentes para o recolhimen-
to do material. Os servido-
res estarão uniformizados 
e com crachás.
Após o São Gonçalo, é a 
vez do Jardim Continental 
I, II e III receber o arrastão 
Xô Mosquito. A operação 
acontece neste local entre 
os dias 17 e 21 de dezem-
bro. Os primeiros bairros 
do arrastão integram a área 
10 do município, que apre-
sentou os maiores indica-
dores na Análise de Den-
sidade Larvária (ADL) 
de primavera, com Índice 
Breteau de 8,96.

As 20 marchinhas mais 
bem pontuadas na pré-se-
leção se apresentam na 
fase eliminatória do con-
curso, que acontece no dia 
28 de fevereiro de 2019. 
Para a fase final serão clas-
sificadas 10 marchinhas, 
que apresentam no dia 01 
de março de 2019. Ambas 
as fases acontecem no pal-
co de eventos do Distrito 
de Quiririm, que fica na 
rua Coronel Marcondes de 
Mattos.
A marchinha campeã leva 
o prêmio de R$ 2.500, 
a segunda colocada R$ 
2.000, a terceira R$ 1.500 
e o melhor intérprete será 
premiado com R$ 500. To-
dos estes levam também o 
troféu do 13º Concurso de 
Marchinha de Quiririm.
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Taubaté divulga
programação de Natal

Ônibus iluminado circula pelas ruas de Taubaté

“Movimenta comunidade”
reúne participantes de

projetos esportivos-sociais

Tecnologia facilita ações da 
Secretaria de Planejamento

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 10 de dezembro, a 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo e Cultura, dá início 
à programação de Natal.
 As atrações vão até o 
dia 28 de dezembro, com 
apresentações musicais, 
espetáculos de dança e te-
atro, voltados para o públi-
co adulto e infantil.
Confira a programação:
10 de dezembro (segunda-
feira)
Apresentação da Famuta, 
às 20h, no Sedes: partici-
pação da Banda Sinfôni-
ca de Taubaté (BST), Or-
questra Sinfônica Jovem 
de Taubaté (Osita), além 
da própria Famuta com 
suas balizas e color guard. 
Para a entrada, o público 
deve colaborar com a do-
ação de 1 quilo de alimen-
to (não perecível) ou um 
brinquedo.
12 de dezembro (quarta-
feira)
Na Praça Dom Epaminon-
das
10h: show com o cantor 
sertanejo Saturno
11h: apresentação de dan-
ça de salão, fit dance e rit-
mo livre, com André Loe-
ch
14h: show de MPB e Ser-
tanejo com Vinicius San-
tos
15h: apresentação de Jeff 
Steet Dance
16h: o melhor do rock 
nacional e internacional, 
com Aparantus
18h: concerto de dança 
afro brasileira, com o gru-
po Olharte
13 de dezembro (quinta-
feira)
Na Praça Dom Epaminon-
das
10h: peça teatral O Gato 
de gostava de cenoura – 
alunos do Centro Cultural

Com a proximidade do 
Natal, a ABC Transportes, 
responsável pelo trans-
porte público de Taubaté, 
colocou para circular a 

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 10 de dezembro, a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté promo-
ve o evento “Movimenta          
Comunidade”, que reúne 
os polos de atendimento 
dos projetos esportivos-
sociais desenvolvidos e 
ofertados por meio do pro-
grama Comum-unidade 
em Ação.
O evento acontece até o 
dia 20 de dezembro e será 
em formato de festivais. 
Durante este período parti-
cipam cerca de 1.500 alu-
nos dos projetos Vida Ati-
va, Gol do Futuro, Esporte 
não para, Escola da Bola 
(Handebol e Futsal), Lu-
tando pela paz e Geração 
Radical (Skate e Parkour).
As atividades acontecem 
em diversos locais da ci-

A Secretaria de Planeja-
mento de Taubaté adquiriu 
aparelhos eletrônicos para 
auxiliar  na operaciona-
lização dos serviços de-
senvolvidos em diversos 
setores. 
A entrega do material 
aconteceu na última sexta-
feira, dia 7 de dezembro.
Os topógrafos, fiscais , en-
genheiros e arquitetos da 
Seplan terão à disposição 
cinco unidades do medidor 

11h: Projeto Estações da 
Dança – alunos de dança 
do Centro Cultural
14h: peça teatral Um ca-
samento caipira no Na-
tal, com alunos do Centro 
Cultural
15h: teatro de natal, com a 
Cia. Fabricando Arte
16h: apresentação com os 
alunos de música do Cen-
tro Cultural
17h: show com o cantor 
sertanejo Saturno e convi-
dados
18h: apresentação do Inte-
grarte Dança – alunos do 
Centro Cultural
20h: Concerto Natalino, 
com a Banda Sinfônica de 
Taubaté
14 de dezembro (sexta-fei-
ra)
Na Praça Dom Epaminon-
das
10h: apresentação do Inte-
grarte Dança – alunos do 
Centro Cultural
11h: peça teatral Um ca-
samento caipira no Na-
tal, com alunos do Centro 
Cultural
14h: Projeto Estações da 
Dança – alunos de dança 
do Centro Cultural
14h30: apresentação do 
Integrarte Dança – alunos 
do Centro Cultural
15h: espetáculo Linha do 
amor, com Balé da Cidade
16h: Natal Guri, com os 
alunos do Projeto Guri
17h: apresentação de dan-
ça urbana, com grupo All 
Style Beat e estúdio de 
dança Conatus
17h30: apresentação do 
Integrarte Dança – alunos 
do Centro Cultural
18h: teatro de natal, com a 
Cia. Fabricando Arte
19h: Coral Natalino, Asafe 
Big Band
20h: Concerto Natalino, 
com a Orquestra Sinfônica 
de Taubaté

partir dessa terça-feira, 11 
de dezembro, um ônibus 
enfeitado com lâmpadas 
coloridas.
O veículo foi                          pre-

dade, como Sedes, Sesi, 
campo do União (Estiva), 
quadra do parque Jardim 
das Nações, Skate Plaza e 
campo do Registro (Bar-
dan).
Confira a programação do 
evento.
10/12 (segunda)
8h às 12h – Abertura e 
Gincana Ativa, no Sedes
14h às 18h – Copa Gol do 
Futuro, no Sesi
11/12 (terça)
14h às 18h – Copa Gol do 
Futuro, no Sesi e campo 
do União
13/12 (quinta)
8h as 12h – Encontro Es-
porte não Para – Vôlei 
Adaptado, no Sedes
14h as 18h – Festival Es-
cola da Bola, no Sedes
19h as 21h – Festi-
val Kimonos do Futuro 

e totalizador de distância 
com roda e 10 unidades 
do medidor de distância à 
laser . 
Esses aparelhos são utili-
zados durante os trabalhos 
de medição de uma deter-
minada  área para que não 
haja erros de cálculos  e 
também para  determinar 
com precisão a distância 
até o ponto de medição.
Para apoio às equipes em 
atividade externa, foram 

14 a 28 de dezembro
No Sítio do Picapau Ama-
relo
Durante os finais de se-
mana acontecem apresen-
tações teatrais natalinas, 
oficinas pedagógicas te-
máticas, apresentação de 
coral, a presença do Duen-
de Feliz e um DJ para ani-
mar as brincadeiras. Ao 
sábados e domingos, os 
teatros acontecem às 11h e 
às 16h.
16 de dezembro (domin-
go)
No Santuário Santa Tere-
zinha
Às 20h30: apresentação do 
projeto “Série in Concert”, 
com o espetáculo Natal no 
Santuário. 
Um espetáculo de músicas 
natalinas e clássicos popu-
lares, com a                       parti-
cipação da Orquestra Sin-
fônica Jovem de Taubaté 
(Osita).
18 de dezembro (terça-fei-
ra)
Aniversário de 25 anos da 
Casa dos Figureiros, das 
16h às 22h: apresentações 
teatrais, shows e danças, 
além da venda do artesa-
nato dos figureiros.
20 de dezembro (quinta-
feira)
No Palácio Bom Conselho 
(sede da Prefeitura)
Às 16h30: apresentação do 
projeto “Série in Concert”, 
com o espetáculo “Erudito 
no Bom Conselho”.
No Convento Santa Clara
Às 20h: projeto Ópera no 
Museu, com o espetáculo 
Natal dos Quatro Cantos.
22 de dezembro (sábado)
No Mercado Municipal
Às 11h30: apresentação do 
projeto “Série in Concert”, 
com o espetáculo “Natal 
no Mercadão: músicas na-
talinas no Mercada Muni-
cipal de Taubaté”.

parado com 360 metros 
de                    fita led e 
circulará por             todas 
as linhas urbanas até o dia 
31 de dezembro.

Taekwondo, na quadra do 
Parque Jardim das Nações
14/12 (sexta)
19h as 21h – Festival Ki-
monos do Futuro Karatê, 
na quadra do Parque Jar-
dim das Nações
15/12 (sábado)
8h as 12h – Festival Ge-
ração Radical – Skate/
Parkour, no Skate Plaza
8h as 12h – Rural Ativo, 
campo do Registro
17/12 (segunda)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes
18/12 (terça)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes
19/12 (quarta)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes
20/12 (quinta)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes

comprados dois rádios co-
municadores, visando me-
lhorar a  interação e a troca 
de informações de forma 
mais rápida.
Essa iniciativa faz parte da 
reestruturação da secreta-
ria e tem por objetivo fa-
cilitar a operação de todas 
atividades e são importan-
tes ferramentas que contri-
buem para um rendimento 
melhor e com resultados 
mais positivos.


