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Natal Encantado: Papai Noel fará visita ao 
Mercado Municipal de Pinda no sábado

O Papai Noel e sua turma 
farão uma visita ao Mer-
cado Municipal no sábado 
(10) e depois no dia 17. A 
chegada será às 10 horas e 
o atendimento vai até as 13 
horas.A intenção da Prefei-
tura e levar o Papai Noel 
para o maior número possí-
vel de locais, facilitando o 
acesso das pessoas.
Papai Noel na Praça da Bí-
blia
Papai Noel e sua turma che-
garam na Praça da Bíblia na 
quarta-feira (7), com carre-
ata que saiu da praça Sete 
de Setembro. Após a che-
gada do Bom Velhinho, que 
reuniu milhares de pessoas, 
ainda houve o show com 
o DJ Célio Lopes e com a 
Banda Dallas.
Além de show e de uma de-
coração em diversos pontos 
da cidade, as praças Monse-
nhor Marcondes e a Sete de 
Setembro recebem progra-
mações especiais dentro do 
Natal Encantado, com mais 
de 50 shows e apresenta-
ções culturais gratuitas.
Na Praça Monsenhor Mar-
condes, a população tem o 

tradicional presépio, além 
da praça de alimentação e 
visita à casinha do Papai 
Noel. Os atendimentos se-
rão dias 9, 10 e 11 e de 15 
a 23 de dezembro, sempre 
das 19 às 22 horas.
Já a Praça Sete de Setem-
bro tem o parquinho nata-
lino, as exibições dos jogos 
do Brasil no telão e shows 
musicais e apresentações 
todos os dias, até dia 23 de 
dezembro, sendo em alguns 
dias a partir das 20 horas e 
outros dias a partir das 16 
e das 18 horas. A progra-
mação completa está nesta 
página e no site oficial da 
Prefeitura www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.
Papai Noel no Araretama
Outra chegada do Papai 
Noel e sua Turma será no 
dia 14, com concentração 
na entrada do bairro Ara-
retama, às 18 horas, e che-
gada na Praça Pastor José 
Ezequiel da Silva (Praça de 
Eventos). Lá, serão reali-
zados os shows com DJ JP 
Ferrari, às 18 horas; e com 
Rafael Cavalheiro e Banda, 
às 20 horas.

Natal em Moreira César
Em Moreira César, os 
eventos estão concentrados 
na Praça do Cisas. Lá, o 
atendimento do Papai Noel 
é das 19 às 22 horas, até dia 
11 e depois de 15 a 23 de 
dezembro. Também estão 
sendo exibidos os jogos do 
Brasil na Copa e os shows 
são diários até dia 23, a par-
tir das 19 horas.
Outras atrações
Além dos shows e da pre-
sença do Papai Noel e Cia, 
serão realizadas duas outras 
atrações: o espetáculo “Era 
uma vez o Natal – Circo Te-
atro sem Lona”, no dia 19 
de dezembro, às 20 horas, 
na Praça do Quartel; e a tra-
dicional Cantata de Natal 
da Corporação Musical Eu-
terpe, dia 22 de dezembro, 
às 20 horas, na Igreja Ma-
triz. Toda a programação 
foi organizada com carinho 
e dedicação pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo e Subprefei-
tura de Moreira César, com 
apoio de todas as secreta-
rias da gestão municipal.

Atletas de Ubatuba 
participam de corrida em 

Paraty neste domingo 
(11)

Cerca de 18 atletas de 
Ubatuba participarão do 
Paraty Trail Run neste 
domingo, dia 11 de de-
zembro. A competição 
terá largada na Praia do 
Pontal, em Paraty, e é 
composta por percur-
sos de corrida de 21km, 
14km e, corrida e cami-
nhada 6km e 3km.

O secretário de Esportes 
e Lazer, Saulo de Souza 
acompanhará os atletas 
na competição. “É muito 
importante a participa-
ção nessas competições, 
e vou pessoalmente para 
conhecer a estrutura e 
analisar a possibilidade 
de trazer eventos como 
este para nossa cidade”, 

destacou o secretário.
A secretaria de Esportes 
e Lazer está apoiando os 
atletas que irão represen-
tar Ubatuba neste evento.
Confira os horários da 
largada na Praia do Pon-
tal: 7h – Corrida 21km
7h30 – Corrida 14km
8h – Corrida e Caminha-
da 6k e 3km
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Alunos da rede municipal visitam museu 
e locomotiva maria fumaça 

No decorrer dessa semana 
os alunos do Ensino Fun-
damental da EMEIEF Anna 
Queiroz de Almeida e Silva 
concretizaram um projeto 
de visitação de pontos tu-
rísticos da cidade citados 
no Hino Municipal de Tre-
membé.
Na finalização do Tour 

ocorreu visitação monitora-
da  no Museu Laurindo de 
Paula e na recente conquis-
ta da cidade, a Maria Fuma-
ça na praça da estação.
”Estamos nas etapas finais 
de mais um ano letivo e nos 
enche de alegria e satisfa-
ção ver os sorrisos de nos-
sas crianças. 

A Secretaria de Educação 
só tem a agradecer a parce-
ria da Secretaria de Cultura 
e Turismo e parabenizar o 
belíssimo trabalho de todos 
os envolvidos no Projeto 
Escolar!”, 
diz Daniela Renó, Secre-
tária de Educação de Tre-
membé.

“Mesa Taubaté” distribui mais de 400 mil 
porções de sopas

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Projeto Mesa 
Taubaté, distribuiu cerca de 
400 mil porções de sopas 
para moradores em situação 
de vulnerabilidade social de 
oito bairros do município 
desde o início da distribui-
ção.Nesse ano, entre os me-
ses de janeiro e novembro, 
mais de 223 mil unidades já 
foram distribuídas. No ano 
passado, de maio, mês em 
que o Projeto foi iniciado, 
até dezembro, aproximada-
mente de 177 mil porções 
haviam sido entregues, to-

talizando mais de 400 mil.
Aproximadamente 1.200 
unidades de sopa são pre-
paradas diariamente na Co-
zinha Piloto da Prefeitura e 
grande parte dos alimentos 
utilizados foi arrecadada 
durante o “Feirão do Auto-
móvel Mesa Taubaté” que 
apenas esse ano já arreca-
dou cerca de 40 toneladas 
de alimentos. Profissionais 
da Prefeitura e voluntários 
dos bairros atendidos estão 
envolvidos nesta ação para 
levar a sopa até as pessoas 
que necessitam desse auxí-

lio Cecap 3, Três Marias, 
Água Quente, São Gon-
çalo, Gurilândia, Cháca-
ra Silvestre, Jardim Santa 
Tereza e Esplanada Santa 
Terezinha. Além de contri-
buir com a alimentação das 
famílias, o Projeto também 
busca educar e estimular a 
geração de renda, por meio 
de uma parceria firmada 
com o Sesi-SP. Para isso 
foram disponibilizadas 500 
vagas para cursos de apri-
moramento gastronômico 
neste ano e 300 vagas no 
ano passado.
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Alunos de 
capoeira do 

projeto Bem + 
Esporte 

participam de 
batizado e troca 

de corda no 
próximo dia 10

No dia 10 de dezembro, das 
8h às 13h, será realizado no 
Ginásio Municipal de Es-
porte um batizado de troca 
de cordas com a participa-
ção de 60 alunos da escoli-
nha de capoeira do Projeto 
Bem + Esporte. A Ação é 
promovida pela Prefeitura 

de Caçapava, por meio da 
Secretaria de Esporte e En-
tretenimento. A cerimônia 
contará com a presença dos 
alunos e familiares, além de 
professores e mestres con-
vidados do Vale do Paraíba. 
São esperadas cerca de 180 
pessoas no evento.As ativi-

dades de capoeira do Bem 
+ Esporte são gratuitas e 
ocorrem no Parque Ecoló-
gico da Moçota e no Giná-
sio Municipal de Esportes.
Mais informações na Se-
cretaria de Esporte e Entre-
tenimento. Tel. (12) 3652-
9241.

Programação do Natal de 
Caçapava segue com apresentações 
musicais na Praça da Bandeira neste 

fim de semana

A Programação cultural do 
Natal Caçapava em Movi-
mento 2022 segue neste fim 
de semana com apresenta-
ções musicais na Praça da 
Bandeira, a partir das 19h.
Na sexta-feira (9), a pro-
gramação começa com a 
cantora Bah Sant´anna, de 
Caçapava, que se apresen-
ta acompanhada por banda. 
Ela mostra um repertório 
com clássicos da música 
popular brasileira.
Na sequência, às 20h30, 
sobe ao palco o grupo de 
choro Conversa Afiada, 
de São José dos Campos, 
com o show “O Choro de 
Ontem, Hoje e Sempre”. 
O repertório traz grandes 
clássicos do gênero, como 
“Brasileirinho”, “Odeon”, 
“Tico-Tico no Fubá”, entre 
outros. O grupo é formado 
pelos músicos Luiz Paulo 
Muricy (cavaquinho), Bru-
no Bertolino (pandeiro), 
Claudio Ferreira (violão 7 
cordas) e Everton Campos 
(flauta transversal).
No sábado (10), às 19h, o 

Coral Municipal de Caça-
pava apresenta clássicos 
natalinos, entre eles “Então 
é Natal”, “Bate o Sino” e 
“Noite Feliz”, sob regência 
do maestro Márcio Faria e 
acompanhamento da pia-
nista Jeane Santos. Logo 
após, sobe ao palco a Or-
questra Canto da Viola, que 
apresenta sucessos da mú-
sica caipira, sob regência 
do maestro Rosenil Santos. 
Os dois grupos encerram o 
concerto tocando juntos.
A Banda Shadows Rock, de 
Caçapava, encerra a progra-
mação da noite de sábado 
com show às 20h30. O re-
pertório inclui clássicos do 
rock e do pop rock. A ban-
da é composta por Ildemar 
Shirahata (guitarra), Marce-
lo Bozzó (bateria), Luciano 
Sales (voz) e Leonardo No-
gueira (baixo).
A programação cultural do 
Natal Caçapava em Mo-
vimento é realizado pela 
Prefeitura de Caçapava, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, com o apoio 

de empresas parceiras.
O Natal Caçapava em Mo-
vimento 2022 está sendo 
realizado pela Prefeitura 
com o apoio de empresas 
parcerias a partir de Cha-
mamento Públio, entre elas:
Vello Fibra
Ri Happy
Cruzóleo
Unimed
Ifood
TW Espuma
Sicred
Rebrita Vale
Shibata Supermercados
Choco Home
Khronos e Show Toys
ACE – Associação Comer-
cial e Empresarial de Caça-
pava
Viapol
Nestlé
PosNet
Rede Nellise
Krepe (Camilo)
Mirra Calçados
Filó Calçados
Passo a Passo
Ritz Balões
Pipoca no Capricho
Pipoca Tradição
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A Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Habi-
tação, realizará na próxima 
quarta (14) a entrega de 
cerca de 200 escrituras de 
conjuntos habitacionais de 
interesse social que foram 
regularizados recentemen-
te. A iniciativa vai benefi-
ciar alguns moradores do 
conjunto habitacional de-
nominado Esplanada Santa 
Terezinha.
Os títulos de legitimação 
fundiária serão entregues a 

partir das 18h30 na EMEF 
Jardim dos Estados, que 
fica na Avenida Amador 
Bueno da Veiga, nº 1001.
Os munícipes que foram be-
neficiados com essa inicia-
tiva já receberam convites 
para participar do evento. 
Os demais moradores dos 
bairros regularizados serão 
chamados gradativamente.
A entrega das escrituras 
foi iniciada em agosto do 
ano passado e já beneficiou 
mais de 1.250 famílias dos 

conjuntos habitacionais: 
Parque Três Marias, Água 
Quente I e III, Bardan, 
Cecap IV, José Pereira Co-
elho, Jardim América I e 
II, Belém, Granjas Pano-
ramas, Jardim das Améri-
cas, Canuto Borges, Vila 
Prosperidade, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Bela, 
Umberto Passareli, José 
Benedito de Moura Bona, 
Tabateguassú, Jardim Santa 
Tereza, São Gonçalo, entre 
outros.

Balé da cidade encerra temporada de 
2022 com duas apresentações no teatro 

metrópole em Taubaté

O Balé da Cidade de Tauba-
té encerra a temporada de 
2022 com apresentações 
neste sábado e domingo, 10 
e 11 de dezembro, no Teatro 
Metrópole. 
No sábado, o balé apre-
senta, às 20h, o espetáculo 
“Balé da Cidade e Amigos”, 
com apresentações da Profa 
Andréa Garcia, Integrarte 

Dança, Vanda Fenner Cia 
de Dança e Priscila Mota 
Companhia de Dança. 
No domingo, às 19h, acon-
tece o espetáculo “A Cigar-
ra e a Formiga”, com Balé 
da Cidade, 
‘Artistas do Futuro’ e ‘Ofi-
cinas de Dança’. 
A entrada é franca, com 
ingresso solidário opcio-

nal (troca por brinquedos). 
A retirada ou troca do in-
gresso pode ser realizada a 
partir de uma hora antes do 
espetáculo na bilheteria do 
Teatro. 
 O Teatro Metrópole fica na 
Rua Duque de Caxias, 312, 
Centro de Taubaté.  Para 
mais informações, o telefo-
ne é 3624-8695.

Feira da Barganha 
de Taubaté 

acontecerá aos 
sábados na véspera 
do natal e ano novo

A Prefeitura de Taubaté 
informa que a  “Feira da 
Barganha” que acontece 
aos domingos na Aveni-
da Desembargador Pau-
lo de Oliveira Costa na 
região central da cidade, 
será realizada excepcio-
nalmente, aos sábados, 
nos dias 24 de dezembro 

e 1º de janeiro de 2023.  
Devido às festividades 
de fim de ano, a tradicio-
nal “Feira da Barganha” 
ou “Breganha” como é 
popularmente conhecida, 
será antecipada para os 
sábados nas datas que an-
tecedem o Natal e o Ano 
Novo. A Secretaria de 

Mobilidade Urbana rea-
lizará nos dias 24 de de-
zembro e 1º de janeiro de 
2023, a interdição habi-
tual da avenida Desem-
bargador, no trecho que 
compreende a realização 
da Feira, e sinalização 
da via para condução do 
trânsito local.

Prefeitura de Taubaté entregará 
cerca de 200 escrituras dia 14


