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Prefeitura de Taubaté 
informa alteração de 

funcionamento do 
mercado municipal no 

fim do ano

A Prefeitura de Taubaté 
informa que as feiras li-
vres localizadas no entor-
no do Mercado Munici-
pal, que tradicionalmente 
acontecem às sextas, sá-
bados e domingos, terão 
os dias de funcionamento 
antecipados na semana 
do Natal e Ano Novo.  
As feiras do mercado 
municipal serão realiza-
das, excepcionalmente, 

nas quintas, sextas e sá-
bado nos dias 22, 23, 24, 
29, 30 e 31 de dezembro, 
visando mais comodida-
de no planejamento das 
compras de final de ano 
pelos munícipes.  
Os horários de funciona-
mento nas quintas-feiras 
será das 6h às 13h e nas 
sextas e sábados 6h às 
14h. 
Para a feira livre no bair-

ro da Estiva que acon-
tece todos os domingos 
na avenida Vila Rica, a 
feira será realizada nos 
sábados dia 24 e 31 de 
dezembro. 
Também não haverá 
funcionamento nos dias 
25 de dezembro e 1º de 
janeiro as bancas e bo-
xes de comercialização 
de produtos do Mercado 
Municipal.

Programação do Natal 
Encantado termina dia 23 

em Pindamonhangaba

A Programação do Natal 
Encantado segue agitando 
o público de Pindamonhan-
gaba todos os dias, com 
atrações até o dia 23 de de-
zembro. Nesta quinta-feira 
(22), a atração principal 
será a Cantata de Natal com 
a Corporação Musical Eu-
terpe, às 20 horas, na Igreja 
Matriz.
Na Praça Sete de Setembro 
tem o parquinho natalino, 
feira de artesanato e shows 
musicais, sendo: dia 22, 
18 horas OMP Rock e 20h 
Bellator; dia 23, 18 horas 
Saturno Gaia e 20 horas, 
Bruno, Hiago e Banda.
Na Praça Monsenhor Mar-
condes, a população tem 

o presépio, além da praça 
de alimentação e visita à 
casinha do Papai Noel. Os 
atendimentos do Papai Noel 
acontecem todos os dias até 
dia 23 de dezembro, sempre 
das 19 às 22 horas.
Em Moreira César, os even-
tos estão concentrados na 
Praça do Cisas. Lá, o aten-
dimento do Papai Noel tam-
bém vai ocorrer todos os 
dias, até 23 de dezembro, 
das 19 às 22 horas. Também 
acontecem shows regionais 
diários, sendo dia 22, às 20 
horas, Banda Dallas Show e 
dia 23, às 19 horas, Dj Ce-
lio Lopes e 21h Amandha 
Lima.
Na terça-feira (20), a atra-

ção principal foi o Trem 
Iluminado da MRS na 
Praça 7 de Setembro, com 
a presença do Papai Noel 
atendendo as crianças, 
acompanhado dos duendes. 
Na segunda-feira (19), foi 
dia do espetáculo “Era uma 
Vez o Natal”, com o Circo 
Teatro sem Lona, que foi 
realizado na Praça 7 de Se-
tembro, em razão da chuva.
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.
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Defesa civil de 
Taubaté recebe kit de 

materiais voltados para 
“operação chuvas de 

verão 2022/2023”

A Defesa Civil de Tauba-
té, recebeu do Governo do 
Estado Kits de materiais 
e equipamentos voltados 
para o desenvolvimento das 
ações na “Operação Chuvas 
de Verão 2022/2023” que 
acontece de 1º de dezembro 
a 31 de março em todo o 
Estado de São Paulo.
Os Kits “Operação Verão” 
foram retirados pela Defe-
sa Civil, na última terça-
-feira (13), no Núcleo de 
Logística Humanitária, da 
Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
(CEPDEC). 
Entre os equipamentos 
recebidos estão: Capas 
de chuva emborracha-
das; Jardineiras; Co-

letes; Botas de PVC; 
Luvas de Raspa; Fitas 
para isolamento; Lona 
Plástica entre outros.
A Defesa Civil também 
recebeu novos Pluvi-
ômetros manuais, que 
são importantes ferra-
mentas utilizadas, nas 
ações adotadas dentro 
do Plano da “Operação 
Chuvas de Verão”.
Em Taubaté, a Defesa 
Civil dispõe de 4 pluvi-
ômetros convencionais 
que tem seus dados co-
letados pelos agentes 

todos os dias entre 6h 
e 7h, com aferição ma-
nual. A partir do levan-
tamento dos índices de 
volume das chuvas em 
conjunto com outras 
informações, como 
previsões meteoro-
lógicas e vistorias de 
campo, a Defesa Civil 
consegue realizar os 
4 níveis de identifica-
ção, que são o Estado 
de Observação, Esta-
do de Atenção, Estado 
de Alerta e Estado de 
Alerta Máximo.
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Prefeitura alerta sobre prejuízos causados por 
fogos de artifícios e lança campanha de 

conscientização

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está lançando 
neste mês uma nova cam-
panha de conscientização 
sobre os malefícios causa-
dos pela soltura de fogos de 
artifício e de estampido. O 
objetivo desta iniciativa é 
sensibilizar a população e 
mostrar os perigos à saúde, 
prejuízos e danos causados 
às pessoas com autismo, 
idosos, além dos animais e 
do meio ambiente.
Segundo a Prefeitura, a 
campanha acontecerá nas 
redes sociais da Prefeitura, 
no site e em diversas mídias 
que divulgam os conteúdos 
informativos da administra-
ção municipal. A ação está 
baseada na Lei Municipal 
nº 6.435/2001, de autoria 
do vereador Renato Cebola, 
que proíbe o manuseio, a 
utilização, a queima e a sol-
tura de fogos de estampidos 
e de artifícios.
De acordo com a legisla-
ção, a proibição está restrita 
apenas aos fogos com efeito 
sonoro. É permitido a soltu-
ra de fogos de vista, sem 
estampido, balões pirotéc-
nicos, fogos de estampido 
que contenham até 25 cen-
tigramas de pólvora, fogue-
tes, com ou sem flecha, de 
apito ou de lágrimas, sem 
bomba, “pots-à-feu”, “mor-
teirinhos de jardim”, “ser-
pentes voadoras” e outros 
semelhantes. 
A proibição definida pela 
lei estende-se a recintos fe-
chados e abertos, áreas pú-
blicas e locais privados.
Segundo o secretário de 
Governo em Exercício, 
Alexandre Pió, responsável 

pela Comunicação da Pre-
feitura, a gestão pretende 
despertar a empatia na so-
ciedade, mostrando que a 
alegria de alguns não deve 
ser o motivo de desespero e 
de transtornos para outros.
O descumprimento ao dis-
posto nessa lei acarretará 
ao infrator a imposição de 
multa referente um salário-
-mínimo, valor que será do-
brado na hipótese de rein-
cidência, entendendo-se 
como reincidência o come-
timento da mesma infração 
num período inferior a um 
ano. No caso de descum-
primento por quem desen-
volve atividade comercial 
ou empresarial caberá a in-
terdição parcial ou total da 
atividade. “Nossa intenção 
é que a sociedade avalie 
os malefícios causados por 
essa prática, pois o que é 
um espetáculo visual para 
alguns, é um pesadelo para 
idosos, pessoas com defici-
ência, crianças e animais. 
Estamos incentivando a po-
pulação a compartilhar nos-
so material em suas redes 
sociais”, afirmou Alexandre 
Pió. Para o cumprimento da 
legislação, a Prefeitura pre-
cisa receber denúncias que 
podem ser feitas pelo Pro-
tocolo Digital 1Doc e ou 
pelo Aplicativo E OUVE 
– da Ouvidoria Municipal. 
O munícipe pode fazer a 
denúncia anexando fotos e 
vídeos que comprovem a 
infração à legislação para 
que a Prefeitura tome as 
providências necessárias.
Danos
Nos animais, os principais 
problemas sofridos são re-

ações comportamentais 
como estresse e ansiedade, 
pois o barulho se associa ao 
medo, resultando em uma 
resposta de luta ou fuga, 
aumentando a frequência 
cardíaca, a vasoconstrição 
periférica e alterações no 
metabolismo da glicose 
podendo causar danos ir-
reversíveis e até levá-los à 
morte.
Já em humanos, a queima 
de fogos pode causar da-
nos tanto a quem manuseia, 
quanto a quem ouve os 
barulhos. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, 
milhares de pessoas so-
frem lesões decorrentes do 
uso de fogos de artifícios 
ocasionando queimadura, 
lesões com lacerações e 
cortes, podendo chegar até 
situações de amputações de 
membros superiores, lesões 
de córnea, lesão auditiva e 
perda de visão e de audição.
Para quem ouve os fogos, o 
barulho é mais nocivo para 
pessoas que têm Transtor-
no do Espectro do Autis-
mo (TEA), que apresentam 
uma hipersensibilidade 
sensorial aos estímulos do 
ambiente, de forma que 
elas escutam todos os sons 
de uma só vez, ocasionando 
uma sobrecarga a esse sen-
tido e em crises que podem 
durar dias. Essa hipersensi-
bilidade sensorial pode afe-
tar ainda outros sentidos, 
como tato, paladar e visão. 
Alguns idosos também são 
prejudicados, tendo em 
vista que possuem doenças 
que os deixam mais vulne-
ráveis a estresse e ansieda-
de.

Show com Demônios da Garoa é atração do Natal 
Caçapava em Movimento nesta sexta-feira (23)

Um show com o grupo De-
mônios da Garoa encerra 
a programação cultural do 
Natal Caçapava em Movi-
mento 2022 nesta sexta-fei-
ra (23), às 20h30, na Praça 
da Bandeira.Os Demônios 
da Garoa construíram sua 
reputação cantando Sam-
ba e MPB por quase oito 
décadas, causando entu-
siasmo aos que os assis-
tem em shows nacionais e 
no exterior. Em 1994, eles 
se tornaram o Grupo vocal 
mais antigo da América La-
tina em atividade, como um 
membro do livro Guinness 
World Records Brazil. Atu-
almente, o grupo é forma-
do por Sérgio Rosa (afoxé, 
vocais), Ricardinho Rosa 
(pandeiro, vocais), Dedé 
Paraízo (violão 7 cordas, 
vocais) e Everson Pessoa 
(violão 6 cordas, violão te-
nor, vocais). 
História - Considerado um 
dos principais grupos bra-
sileiros de samba, festejado 
pelo público e pela crítica, 
o premiado Demônios da 
Garoa foi formado em São 
Paulo em 1943. Os mem-
bros extraíram influências 
de uma variedade de fon-
tes culturais da época para 
construir suas próprias ca-
racterísticas.
Sua história musical toma 
outra proporção quando se 
encontraram com Adoni-
ran Barbosa (um dos mais 
importantes compositores 
da MPB) em 1949 nas gra-

vações do filme “O Canga-
ceiro”. Juntos, eles foram 
vistos como uma personifi-
cação dos movimentos so-
cioculturais da época.
Lenda viva da música bra-
sileira, o Demônios da Ga-
roa é considerado a “cara” 
de São Paulo. Os integran-
tes encontraram um estilo 
e uma marca própria, com 
uma forma original de inter-
pretar e cantar com humor o 
cotidiano do povo paulista, 
com destaque para seus in-
confundíveis e bem estrutu-
rados arranjos vocais.
Com Adoniran nasceu a 
parceria que rendeu os prin-
cipais sucessos do grupo e 
seu reconhecimento nacio-
nal. Toda essa carreira vito-
riosa e longeva lhes rendeu 
vários sucessos, entre eles 
“Mulher Rendeira”, “Sau-
dosa Maloca”, “Samba do 
Arnesto”, “Tiro ao Álvaro” 
e o emblemático “Trem das 
Onze”, detentor de diver-
sos recordes, considerado o 
samba do Século, já grava-
do em mais de 20 idiomas.
Totalizando 130 trabalhos 
lançados ao longo de seus 
78 anos, o grupo já ven-
deu mais de dez milhões 
de cópias distribuídas em 
69 compactos simples, seis 
compactos duplos, 34 LPS, 
19 CDS e 2 DVDs.
O repertório das apresenta-
ções inclui clássicos como 
“Quas, quas, quas” (Osval-
dinho da Cuíca), “Trem das 
Onze” (Adoniran Barbosa”, 

“Coral de Anjos”, entre ou-
tros.
SERVIÇO
Show com Demônios da 
Garoa – Sexta-feira, dia 23 
de dezembro, às 20h30, na 
Praça da Bandeira – Cen-
tro, Caçapava. Gratuito. In-
formações: Tel. (12) 3652-
9222.O Natal Caçapava 
em Movimento é realizado 
pela Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo, com 
apoio de empresas parcei-
ras a partir de chamamento 
público, entre elas:
Vello Fibra
Ri Happy
Cruzóleo
Unimed
Ifood
TW Espuma
Sicredi
Rebrita Vale
Shibata Supermercados
Choco Home
Khronos e Show Toys
ACE – Associação Comer-
cial e Empresarial de Caça-
pava
Viapol
Nestlé
PosNet
Azul Empreendedorismo
Rede Nellise
Lia Krepe
Arezzo
Filó Calçados
Passo a Passo
Ritz Balões
Pipoca no Capricho
Pipoca Tradição
Grupo Futuro, Gestão de 
Saúde
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Tremembé está 
na final da copa 

Mantiqueira 
Paulista de 

Futebol

No próximo sábado, 17 de 
dezembro, os jogadores de 
Tremembé entram em cam-
po para a disputa da final da 
Copa Mantiqueira Paulista 
de Futebol, nas categorias 
principal e sub16.
O adversário de Tremembé 

em ambas as categorias é 
Campos do Jordão. Nossa 
equipe leva a vantagem de 
jogar em casa por ter a me-
lhor campanha na competi-
ção.  O Jogo será realizado 
no Campo Américo Tei-
xeira Pombo, o tradicional 

campo do Atlético (CAT). 
O time sub 16 entra em 
campo às 14h00, já o com-
promisso da equipe princi-
pal é às 15h30.
Bora torcer para os nossos 
jogadores e por mais um tí-
tulo de Tremembé!

Cantata de natal na rua Bom Jesus 
em Tremembé

A edição 2023 do tradicio-
nal evento vai homenagear 
o bloco carnavalesco “Os 
Neros”As inscrições para 
o 16° Festival de Marchi-
nhas Carnavalescas de Pin-
damonhangaba começam 
nesta quarta-feira (14). Esta 
próxima edição volta a ser 
presencial e irá homena-
gear o bloco carnavalesco 
“Os Neros”.O Edital com-
pleto pode ser acessado no 
site da Prefeitura de Pin-
damonhangaba https://pin-
damonhangaba.sp.gov.br/
festival-de-marchinhas. A 
iniciativa da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, busca res-
gatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carnaval 
e incentivar a criatividade 
dos compositores populares 
de todo o país.
As inscrições serão até o 
dia 27 de janeiro. Na sequ-
ência, dia 3 de fevereiro, 
será feita a divulgação das 
20 marchinhas seleciona-
das. Dias 8 e 9 de fevereiro, 
às 19 horas, serão o ensaio 

dessas 20 selecionadas, 
sendo a apresentação de 10 
marchinhas no dia 10 e ou-
tras 10 marchinhas no dia 
11 de fevereiro. A grande 
final, com as 10 marchinhas 
selecionadas e a premiação 
serão no dia 12 de feverei-
ro, às 19 horas, na Praça 
do Quartel. Serão conferi-
dos os seguintes prêmios: 
1º lugar – Troféu Alarico 
Corrêa Leite – R$ 3.632,00 
(32,32 UFMP); 2º lugar – 
Troféu Zé Sambinha – José 
de Assis Alvarenga – R$ 
1.833,00 (16,31 UFMP); 3º 
lugar – Troféu Celso Gui-
marães – R$ 917,00 (8,16 
UFMP); 4º lugar – Troféu 
Maestro Artur dos Santos; 
Melhor Intérprete – Troféu 
Hélio Camargo; Melhor Fi-
gurino – Troféu Cida Nova-
es; Melhor Torcida – Troféu 
Franco Neto.
Poderão participar compo-
sitores populares de todo o 
país. Não há um limite para 
o número de inscrições de 
marchinhas por participan-
te, individual ou em parce-

ria, mas apenas uma com-
posição será selecionada. 
Cada marchinha poderá ter 
até 4 intérpretes.
Homenageados - “Os Ne-
ros” foi fundado por filhos 
de comerciantes locais. 
O bloco surgiu de forma 
espontânea, quando Júlio 
Vitorazzo, precisando ir 
para o baile à fantasia que 
existia no clube Literário, 
foi até sua casa, pegou o 
lençol, colocou uma sa-
mambaia na cabeça e com 
a tampa de uma privada 
fez uma arpa. Chegando 
ao clube teve problemas, 
porque as pessoas estavam 
com fantasias muito bem 
arrumadas, tendo em vista 
que era a virada dos anos 
50. Para evitar um tumulto, 
ele acabou tendo permissão 
para participar do baile.
Como a fantasia era muito 
fácil de ser confeccionada, 
no ano seguinte apareceram 
20 Neros para o famoso 
baile à fantasia e, a partir de 
1961, o bloco saiu do clube 
e foi para as ruas.


