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A GAzetA dos Municípios

Festivais agitam Esporte 
de Pindamonhangaba no 

fim de semana

Ginastas de Pinda
superam colocação
de Diego Hypólito

A Semelp – Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer – realizou, no fim 
de semana, diversos fes-
tivais de avaliação, tendo 
como principal objetivo 
avaliar o desenvolvimento 
dos alunos das escolas de 
esportes.
O festival de capoeira foi 
realizado no Centro Es-
portivo João Pulo. A cele-
bração do festival de capo-
eira foi unida ao décimo 
sétimo batizado de capoei-
ra da Semelp, participaram 
os alunos do João do Pulo 
e Zito, reunindo as turmas 
da Escola de Esportes, pré
-equipes (adolescentes) 
e atletas do treinamento 
(equipe adulta de compe-
tição / titulares e reservas).
Conforme informações da 
Semelp, o evento contou 
com a presença de cerca de 
200 alunos da mestre Mo-
ranguinho, grupo Capo-
eira Vida. E também com 
a presença de vários mes-
tres e grupos de capoeira 
de toda região. “O evento 
foi um sucesso! Todos os 
alunos trocaram suas gra-
duações ou receberam a 
primeira corda. A presença 

Nesta semana, a equipe 
masculina de ginástica 
artística da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
porte e Lazer) esteve em 
São Carlos disputando os 
Jogos Abertos do Interior. 
Um dos grandes destaques 
da competição foram os 
meninos de Pindamonhan-
gaba que ficaram à frente 
do medalhista olímpico e 
campeão mundial, Diego 
Hypólito.
De acordo com a últi-
ma atualização dos Jogos 
Abertos, Pindamonhanga-
ba está na 19ª colocação 
nesta edição, que contou 
com a participação de 
mais de 130 cidades do 
estado de São Paulo. As 
equipes feminina e mascu-
lina de ginástica artística 
de Pindamonhangaba par-
ticiparam da competição 
com dez ginastas: André 
Freitas, Alexandre Freitas, 
Wesley de Castro, Ketsury 
Tsubota, Rodrigo Bordão, 
Alowany Tsubota, Moni-
que Ellen, Esther Prado, 
Maria Júlia Basílio e Ma-
ria Beatriz Barbosa. Ao 
todo as equipes trouxeram 
na bagagem, 12 medalhas, 
sendo elas cinco de ouro, 
seis de pratas e uma de 
bronze.
Os ginastas Alowany Tsu-
bota e Rodrigo Bordão 
ficaram em primeiro e se-
gundo lugar, respectiva-
mente. Os meninos que 
representaram a Princesa 
do Norte, em São Car-
los, competiram com o 
campeão mundial e vice-
campeão olímpico, Diego 
Hypólito. No salto sobre 
a mesa e na barra fixa, 
Alowany ficou em segun-
do lugar.
“Foi algo inesperado, 
quando a gente se classi-
ficou para os Jogos Aber-

dos pais e familiares lotou 
o ginásio e todos adoraram 
o evento”, comenta a mes-
tre Moranguinho.
Houve também a apresen-
tação de danças culturais 
como maculelê e samba 
de roda, que foi promovi-
da pela equipe de danças 
afro.
Natação
Na manhã de domin-
go (25), nas piscinas do 
Centro Esportivo João do 
Pulo, foi realizado o fes-
tival Infantil de Natação 
entre os alunos das profes-
soras Adriana, Ana Paula, 
Cássia, Flávia, Joelma e 
do Professor Robson, e 
contou com a presença do 
secretário de Esportes pro-
fessor Everton Chinaqui. 
Taekwondo
Na tarde de sábado (24), 
foi a vez dos 60 alunos do 
Tae Kwon Do realizarem 
– a partir das orientações 
dos professores Guto, Sil-
vio e Joelma - os aspectos 
técnicos da modalidade 
por meio de apresentações 
para os familiares e de-
mais presentes ao evento.
“Muito bom podermos 
juntar com outros alunos 

tos na primeira divisão, o 
Diego Hypólito não havia 
competido os Jogos Re-
gionais, então não havia 
uma expectativa que ele 
iria para os Jogos Abertos, 
quando ele anunciou que 
estaria presente na compe-
tição, na minha cabeça ele 
já seria o campeão, então 
fui só com o pensamento 
de fazer meu melhor, sem 
pretensão de ao menos be-
liscar o pódio. Mas após a 
apresentação dele, que foi 
antes da minha, eu pensei 
na hora, que se fizesse uma 
boa série, poderia disputar, 
tanto que essa foi a minha 
melhor nota em compe-
tição. Depois, quando vi 
o resultado, fiquei muito 
surpreso e feliz, um senti-
mento enorme de satisfa-
ção, acredito ter atingido o 
meu melhor desempenho 
em competições em toda 
a minha vida”, destaca 
Alowany.
O ginasta afirma ainda que 
a Secretaria de Esporte 
vem fazendo um trabalho 
excelente nessa gestão, 
não é à toa que os resul-
tados estão vindo e que, 
durante os Jogos Aber-
tos não mediram esfor-
ços para ajudá-lo. “Tanto 
o Prof. Everton, que é o 
secretário, quanto o Ma-
cedo, que é o diretor, e a 
Bruna que é a gestora da 
Secretaria de Esportes, 
foram pessoas ali que me 
ajudaram muito. Graças à 
volta do Fundo de Apoio 
Esportivo, hoje eu posso 
fazer uma faculdade e ain-
da ter uma ajuda de custo, 
o que foi fundamental pra 
eu conseguir me manter 
na Ginástica Artística e 
alcançar estes resultados. 
Agradeço também o meu 
técnico, Marcelo Ronconi, 
e parabenizo à toda equipe 

e dividirmos experiência 
com outros professores! 
Obrigado Ksn Joelma por 
todo acolhimento! E mui-
to obrigado a Secretaria de 
Esportes por acreditar em 
nosso trabalho à frente da 
equipe de competição”, 
destaca o professor de 
taekwondo, Gutto Guar-
nieri.
“A nossa intenção é le-
vantar a bandeira do             
taekwondo na cidade, e 
aos poucos vamos cons-
truindo isso! Levando nos-
sa cidade à frente!”, con-
clui Gutto.
Judô
No sábado (24), no perío-
do da manhã, foi realizado 
o Festival de Judô com a 
presença de 130 crianças 
e adolescentes, sendo res-
ponsáveis os professores 
Celso Manzano e Thaís 
Borges, e o plano orga-
nizacional do evento foi 
pautado em normas e re-
gras que valorizam todos 
os participantes, ou seja, 
oferecendo maiores possi-
bilidades e oportunidades 
de sucesso, evitando assim 
a rivalidade entre os judo-
cas. 

da ginástica em especial 
ao Rodrigo Bordão, que 
foi vice-campeão na prova 
de solo, um menino que é 
novo e tem muito talen-
to pra mostrar. Também à 
minha fisioterapeuta, Vi-
tória Nogueira, que tratou 
das minhas lesões, senão 
eu com certeza não estaria 
tão bem pra essa compe-
tição”, agradeceu o cam-
peão.
O diretor de Esportes, An-
tônio Macedo, afirma que 
está orgulhoso de ver dois 
atletas da cidade supera-
rem um campeão mundial 
e medalhista olímpico. 
“Foram vários dias uni-
dos com o objetivo de re-
presentar e honrar Pinda-
monhangaba. Agradeço e 
parabenizo imensamente 
a todas as modalidades e 
seus atletas pela grandio-
sa performance. Não fal-
tou garra e determinação”, 
conclui o diretor.
Além do destaque no mas-
culino, a equipe femini-
na foi campeã dos Jogos. 
Maria Júlia Basílio ficou 
em terceiro lugar na trave; 
Esther Prado ficou em se-
gundo lugar no salto sobre 
a mesa; Monique Ellen 
ficou em primeiro lugar 
no solo, trave, individual 
geral e ficou em segundo 
lugar nas paralelas.
“A participação das equi-
pes masculina e feminina 
foi excelente. Consegui-
mos alcançar nossas me-
tas e tivemos resultados 
positivos no caso dos me-
ninos Alowany e Rodrigo 
ficarem à frente do Diego 
Hypólito. Agradeço aos 
nossos atletas, à técnica 
Lisa Oliveira, e toda equi-
pe da Secretaria de Es-
portes da Prefeitura”, co-
menta o técnico, Marcelo 
Ronconi.
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Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

Papai Noel chega no
centro de Pinda no
dia 30 de novembro

A magia do Natal chega ao 
centro de Pindamonhanga-
ba nesta sexta-feira (30), 
com a Chegada do Papai 
Noel na casinha da Praça 
Monsenhor Marcondes. 
O evento será realizado a 
partir das 18 horas, pela 
parceria entre a Prefei-
tura, o Fundo Social de 
Solidariedade, Sincomér-
cio e a Acip – Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba. A che-
gada do Papai Noel será 
acompanhada por uma 
carreata com veículos re-
presentantes do comércio 
da cidade e convidados es-
peciais, como o grupo Co-
lhendo Sorrisos, a Carreta 

do Dogão - que fez grande 
sucesso no evento do ano 
passado -, e a carreta do 
Big Brother Cirkus, com 
artistas e palhaços. Após o 
evento oficial de chegada, 
Papai Noel, Mamãe Noel 
e os Duendes estarão re-
cebendo as crianças e suas 
cartinhas na casinha da 
Praça Monsenhor Marcon-
des, nos dias 1, 7, 8 e 9, 14, 
15 e 16 e 21 de dezembro, 
das 19 às 21 horas. Nes-
ses mesmos dias, haverá 
shows no coreto da Praça 
Monsenhor Marcondes, às 
20 horas. A programação 
de shows e apresentações 
natalinas será a seguinte: 
dia 1 – Samba do Seu Zé 

(Sesc de Taubaté); dia 7 – 
Cia de Dança Júlia Pyles; 
dia 8 – Camerata Jovem; 
dia 9 – Projeto Guri po-
los Araretama e centro de 
Pindamonhangaba; dia 14 
– Banda de Aprendizes da 
Corporação Musical Eu-
terpe; dia 15 - Coral Ma-
drigal In Cantun; dia 16 
– Cia de Dança Lago do 
Cisne; e dia 21 – Projeto 
Mãos que Encantam.
Em Moreira César, a che-
gada do Papai Noel será 
no dia 10 de dezembro, 
às 19 horas, na Praça do 
Cisas.  Na ocasião, Papai 
Noel atenderá as crianças 
do distrito e receberá suas 
cartinhas.
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Turismo da Prefeitura
participa de projeto da EE 
Dr. João Pedro Cardoso

EM Elias Bargis realiza
Mostra das Melhores Práticas

II Encontro Municipal das
Escolas celebra a

importância da Cultura Popular

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Turismo, 
participou do projeto “Sa-
bores da História”, realiza-
do pela E.E Dr. João Pedro 
Cardoso, durante o mês de 
novembro.
Os alunos da matéria ele-
tiva participaram do City 
Tour Histórico Cultural. 
Para o Departamento de 

A Escola Municipal Pro-
fessor Elias Bargis, no 
Araretama, realizou, na 
sexta-feira (24), sua Mos-
tra das Melhores Práticas, 
com a participação efetiva 
da comunidade.
As professoras fizeram a 
finalização dos Projetos de 
Responsabilidade Social e 
Cidadania, Projeto OPA, 
com a Feira das Experiên-
cias e o Projeto A Escola 
em seu Território.

O último sábado (24) foi 
marcado com muita cele-
bração e aprendizado. Foi 
realizado pela Secretaria 
de Educação e Cultura o 
“2° Encontro Municipal 
da Escola com a Cultura 
Popular”, na FASC - Fa-
culdade Santa Cecília.
O evento contou com a 
participação efetiva dos 
docentes da rede munici-
pal. Um resgate da cultura 
popular das danças de ro-
das, das cantigas, poesias 
e da influência das cultu-
ras que colonizaram nosso 

Turismo, a iniciativa teve 
o intuito de sensibilizar e 
divulgar a cidade e princi-
palmente a área rural aos 
alunos. Sabores da Histó-
ria é um projeto desenvol-
vido dentro da eletiva da 
parte diversificada do cur-
rículo oficial do Estado de 
São Paulo (T.E.I).
No City Tour, os alunos 
foram acompanhados pela 

As crianças explicavam 
aos visitantes o que apren-
deram durante o ano, fa-
ziam experimentos com os 
pais.
De acordo com a professo-
ra Ana Aires, o evento foi 
muito produtivo, contan-
do, ainda, com parcerias 
com o PSF III com o No-
vembro Azul, o trabalho 
da Brinquedoteca e Casa 
Verde, em que os alunos 
jogaram e interagiram com 

país. “Somos atravessados 
por cultura e, assim sendo, 
a cultura passa a ser obje-
to de trabalho diário das 
escolas na humanização 
e no desenvolvimento de 
nossas crianças”, afirmou 
o secretário de Educação, 
Prof. Júlio Valle. “Reco-
nhecendo essa necessida-
de relevante, a realização 
do Segundo Encontro Mu-
nicipal das Escolas com a 
cultura popular nos trouxe 
um dia de alegria, canto-
ria, coletividade e muitas 
outras marcas de nossa 

vice-diretora da escola, 
Maria Fernanda Guerrero, 
e pelos professores Ré-
gis, Ana Cláudia e Fátima 
Mollica.
O grupo teve a oportu-
nidade de conhecer e 
saborear um pouco da                       
gastronomia rural local e 
conhecer alguns pontos 
turísticos formatados da 
cidade.

os pais, e também a parti-
cipação do Edutran, com a 
cidade mirim, oferecendo 
educação e consciência no 
trânsito.
“Parabenizamos alunos, 
professores, parceiros e 
pais pelo grandioso e rico 
evento! Assim, nossos alu-
nos verdadeiramente cons-
troem seus conhecimentos 
e levam tudo isso por toda 
a vida”, destacou a profes-
sora Ana. 

identidade cultural en-
quanto brasileiros”. O dia 
começou com palestras, 
discutindo as influencias 
e diversidades da Cultura 
Popular e em seguida, na 
parte da tarde, foram rea-
lizadas oficinas pedagógi-
cas cheias de brincadeiras 
educativas. Para a Gesto-
ra Regional de Educação 
Básica, Irene Ribeiro, “foi 
um dia de celebração, res-
gate e aprendizado de for-
ma a contribuir ricamente 
com o nosso processo de 
formação”.



Banda Sinfônica se
apresenta em shopping

Inscrições para 1º Festival
Regional Arte Encanto
terminam na sexta-feira

São Gonçalo recebe sala 
de cinema itinerante

A Banda Sinfônica de 
Taubaté apresenta na pró-
xima quinta-feira, dia 29 
de novembro, um concerto 
musical no Via Vale Gar-
den Shopping, às 20h. A 
entrada é franca. Os com-
ponentes da banda, regi-
dos pelo maestro Rogério 
Wanderley Brito e pelo 
maestro assistente Alexey 
Kurkdjjan, apresentam 
um vasto repertório, com 
músicas consagradas no 
Brasil e a nível interna-
cional, dentre elas: Scor-
pions, Príncipe do Egito, 
obra “Kyrill”, Moment 
for Morricone, The Final 
Countdown e uma sequ-
ência de Bossa Nova. Para 
esta apresentação a banda 
também será regida pelo 
maestro convidado Silval-
des  Aparecido  Ferreira. 

O Fundo Social de Soli-
dariedade realiza, dias 7, 
8 e 9 de dezembro, o 1º 
Festival Regional Arte En-
canto, no Largo do Quar-
tel. O evento terá espaço 
para artesãos cadastrados, 
de Pindamonhangaba e re-
gião, além de gastronomia 
artesanal e produtores da 
feira de orgânicos.
Para participar, os interes-
sados dessas áreas deverão 
fazer suas inscrições de 26 
a 30 de novembro, na sede 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, que fica na rua 
Deputado Claro César, 53, 
centro.
O Festival é uma união 
entre Fundo Social de So-
lidariedade e Prefeitura, 
com apoio do Governo do 
Estado, e terá uma grande 
estrutura para receber ex-
positores da cidade e da 
região. E, para abrilhantar 
os três dias de evento, es-
tão confirmados diversos 
shows e apresentações 
culturais.
Na sexta-feira, dia 7, às 17 
horas, será a apresentação 
dos alunos de Capoeira 
do Reinvente; às 17h30, 
apresentação dos alunos 
de Dança Sênior do Rein-

A partir da próxima quarta-
feira, dia 28 de novembro, 
Taubaté recebe uma sala 
de cinema itinerante, no 
bairro São Gonçalo. Serão 
cinco dias consecutivos de 
sessões do projeto “Rodo-
cine Caedu 2ª Edição”, em 
parceria com a Prefeitura 
de Taubaté, que leva o ci-
nema gratuito para crian-
ças, jovens e adultos.
A sala de cinema está ins-
talada em uma carreta que 
ficará localizada na ave-
nida André Cursino dos 
Santos, na praça do bairro 
São Gonçalo, com sessões 
às 8h, 10h, 14h, 16h e 19h. 
Serão apresentados títulos 
internacionais de grande 
sucesso, como Meu Mal-
vado Favorito 3, Mulher
-Maravilha, Thor: Ragna-
rok, Carros 3, Moana entre 
outros, além dos sucessos 
nacionais Os Parças, com 
Tom Cavalcante e Winder-
son Nunes, e Os Farofei-
ros.
Os ingressos são gratuitos, 
individuais e distribuídos 
por ordem de chegada 
uma hora antes do início 
das sessões.
A pipoca e o               refri-
gerante também são gra-
tuitos.
Os filmes incluídos na pro-
gramação foram escolhi-
dos para agradar a toda a 
família. Assim, são histó-
rias para todos os gostos e 
gêneros, como animação, 

Ele iniciou sua experiên-
cia musical em 1985 como 
aluno da Banda  Marcial 
do  Colégio Marista  de  
Ribeirão Preto. É  forma-
do em História, Geogra-
fia, graduado e pós  gra-
duado em Pedagogia. Foi 
Presidente  da Federação 
de Fanfarras e Bandas  
do Estado de  São Paulo 
(FFABESP) e é membro 
da WANSB – WORD As-
sociation for Symphonic 
Bands e Ensembles (Asso-
ciação mundial de Bandas 
e Grupos  Sinfônicos).
A banda Sinfônica de 
Taubaté foi criada em 
2013 e contêm 70 bol-
sistas, entre músicos, 
montadores, arquivista, 
supervisor e um maestro 
assistente, todos mantidos 
pela prefeitura de Taubaté. 

vente; às 18h, show com 
Toninho Teclado e Voz; e, 
às 20h30, show com Ban-
da Sambatuque.
No sábado (8), às 14 horas, 
apresentação dos alunos 
das oficinas de Culinária 
e Panificação do Rein-
vente, com degustação; às 
17 horas, alunos do curso 
de Ballet do Reinvente 
farão uma apresentação; 
às 17h30, será a vez dos 
alunos do curso de Dança 
Sênior do Reinvente mos-
trarem seu talento. Às 18 
horas, haverá show com 
André Souto e às 20h30, 
show com banda Wagner 
Muzak.
No domingo, dia 9, às 16 
horas, os alunos do curso 
de Maquiagem do Rein-
vente estarão atendendo 
as mulheres que passarem 
pelo local e, ao mesmo 
tempo, estará ocorrendo a 
Recreação do Reinvente 
para as crianças. Às 16h30, 
a Corporação Musical Eu-
terpe fará uma apresenta-
ção, às 17 horas, demons-
tração com os alunos de 
jiu-jitsu do Reinvente; às 
17 horas, as alunas do cur-
so de Manicure do Rein-
vente estarão atendendo 

comédia, ação e aventura. 
Pela manhã e à tarde, os 
filmes destinam-se princi-
palmente para crianças e 
seus acompanhantes.
As sessões noturnas, por 
sua vez, foram pensadas 
para agradar principal-
mente ao público jovem 
e a todas as pessoas que 
procuram uma distração 
para relaxar após o dia de 
trabalho.
O cinema móvel apre-
senta os mesmos recur-
sos encontrados nas salas 
convencionais de cinema 
das grandes cidades. O 
ambiente tem capacidade 
para 77 confortáveis lu-
gares e conta com isola-
mento térmico e acústico. 
Possui ar condicionado, 
bombonière, som estéreo, 
projeção convencional 
ou 3D, gerador próprio e 
elevador de acesso para 
pessoas com necessidades 
especiais.
A mostra de cinema itine-
rante é uma iniciativa das 
lojas Caedu e o projeto 
foi idealizado pela Taxin, 
em parceria com a Pro-
jetos com Incentivo, que 
tem mais de 10 anos de 
experiência em cinema e 
na realização de projetos 
incentivados nas áreas de 
cultura, esporte, educação 
e inclusão social.
O projeto “Rodocine Ca-
edu 2ª Edição” tem iní-
cio em Santos e passará 

A Banda já se apresentou 
em diversas cidades da 
região e no exterior. Em 
2015 participou do Open 
Europa, conquistando me-
dalha de ouro com honra 
e o troféu de segundo lu-
gar, e na Parada Competi-
tiva em terceiro com me-
dalha de bronze. No ano 
de 2017, em sua segunda 
competição internacional, 
nos Estados Unidos, pelo 
Campeonato Mundial de 
Marching Band Spring, a 
Banda Sinfônica faturou o 
ouro inédito com a marca 
de 97 pontos, a maior nota 
da WAMSB (World Asso-
ciation of Marching Show) 
desde a criação do campe-
onato. O Via Vale Garden 
Shopping fica na Avenida 
Dom Pedro I, 7181, no 
bairro São Gonçalo.

as mulheres presentes; às 
17h30 será realizada uma 
apresentação dos alunos 
de Pilates do Reinvente; às 
18 horas, show com An-
tonio Marcos e Rian e às 
20h30, show com a banda 
Vale Som.
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, convida a to-
dos para participarem e 
prestigiarem o evento, que 
será destaque na progra-
mação de festividades na-
talinas no centro da cidade. 
“Convidamos a todos para 
participarem deste Festi-
val. Será um evento que 
vai fortalecer o artesanato, 
assim como a gastronomia 
artesanal e a produção de 
orgânicos.
Nossa intenção em reali-
zar o evento no centro da 
cidade, durante as festivi-
dades natalinas é de ofe-
recer uma opção de lazer 
para a população, que terá 
a disposição produtos de 
qualidade, feitos com todo 
o carinho de cada artesão 
e produtor. Estamos prepa-
rando uma festa bem bo-
nita para toda a família”, 
destacou.

por mais seis cidades do 
estado de São Paulo em 
parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo e 
da Secretaria de Cultura 
através do ProAC. Mais 
informações no site www.
rodocine.com.br.
Confira a programação das 
sessões:
28/11 (quarta-feira):
8h – Meu Malvado Favo-
rito 3
10h – Carros 3
14h – Extraordinário
16h – Os farofeiros
19h – Thor: Ragnarok
29/11 (quinta-feira):
8h – Sing
10h – Moana
14h – Jumanji
16h – Os Parças
19h – Mulher Maravilha
30/11 (sexta-feira):
8h – Moana
10h – Meu Malvado Favo-
rito 3
14h – A Bela e a Fera
16h – Os farofeiros
19h – Homem Aranha, de 
volta ao lar
01/12 (sábado)
8h – Meu Malvado Favo-
rito 3
10h – Carros 3
14h – Extraordinário
16h – Os farofeiros
19h – Thor: Ragnarok
02/12 (domingo):
8h – Sing
10h – Moana
14h – Jumanji
16h – Os Parças
19h – Mulher Maravilha
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Prefeitura recebe curso 
Project You Ágile

Com o apoio institucional 
do CREA-SP (Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de 
São Paulo), a APEAAP, 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
promoveu o Curso Project 

You Ágile, no auditório 
do Executivo, no último 
dia 20 de novembro. Mi-
nistrado pelo Engenheiro 
Alexandre Serpa (Difusão 
GP), o workshop vivencial 
de 8 horas, buscou dar aos 
participantes uma visão 

diferente de gestão de pro-
jetos, a partir de aborda-
gens e mindset ágeis. Os 
participantes executaram 
um projeto do começo ao 
fim, a partir de uma dinâ-
mica que promoveu a inte-
ração entre todos.


