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Conjunto Tecelagem Parahyba em
São José é tombado provisoriamente
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Aconteceu&
O Conjunto Tecelagem Parahyba, localizado em São José dos Campos, foi tombado provisoriamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no dia 8 de
dezembro. De acordo com o IPHAN, isso significa que o instituto fez uma análise que recomenda o tombamento do bem. Mas apenas o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural
decidirá se o bem será ou não tombado a nível federal. Apesar disso, o monumento passa a
ser protegido desde o tombamento provisório até que seja analisado definitivamente. Ainda
segundo o instituto, o tombamento do conjunto foi proposto devido às características arquitetônicas de alguns dos edifícios, elementos que compõem a paisagem do local, histórico da
Tecelagem Parahyba e o que isso representou no cenário nacional. A Tecelagem Parahyba
foi uma das primeiras indústrias a se instalar em São José dos Campos, tornando-se uma
empresa de reconhecimento internacional. Os edifícios do conjunto representam concepções arquitetônicas de diferentes fases da industrialização paulista durante o século XX. A
construção foi iniciada com as edificações industriais instaladas a partir de 1925. g
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Maria Fumaça do Parque do Itaim,
em Taubaté, realiza passeio inaugural

Preço da Cesta Básica registra
maior alta do ano na RMVale

O preço da cesta básica bateu o recorde de aumento do ano durante o mês de novembro, como apontou o levantamento do NUPES (Núcleo de Pesquisas) da Universidade de
Taubaté em dezembro. De acordo com a pesquisa, o preço médio da cesta básica foi de
R$ 1.954,09. Em relação ao mês de outubro, o aumento foi de 4,19%. Na comparação dos
preços médios de novembro de 2020 em relação outubro de 2020, dos 32 produtos de
alimentação pesquisados, 20 apresentaram aumentos e 12 reduções. Dos cinco produtos
do item higiene pessoal, quatro aumentos e uma redução. Em relação aos sete produtos
de limpeza doméstica, cinco apresentaram aumentos e houve duas reduções. A principal
vilã da cesta básica foi a batata, que teve aumento de 23,05%, em crescimento pelo quarto mês seguido. Seguida pelo tomate que teve aumento de 18,45%. O óleo de soja com
aumento de 14,03%, e arroz com aumento de 13,68%. g
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Quiosques na orla do Banhado começam a funcionar em São José
Os dois quiosques Arte São José foram inaugurados no dia 9 de dezembro, na Orla do Banhado. Os espaços
são utilizados por artesãos da cidade e funcionam de quarta a sexta, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h
às 14h. São expostos para comercialização produtos como artesanato em madeira, soldagem, bordado, crochê, costura em retalhos, fuxico, patchwork, torção, macramê, entre outros. Os quiosques atendem até 20
artesãos por vez, que se revezarão no funcionamento dos locais. Os nomes dos artesãos escolhidos foram
publicados no Boletim do Município. As inscrições para ocupar os espaços foram realizadas em julho deste
ano. O objetivo dos quiosques é difundir o artesanato local e proporcionar geração de renda para os artesãos
e opções de compras para os consumidores. O investimento da Prefeitura para a reforma e abertura de ambos os quiosques foi de cerca de R$ 30 mil. Em breve, um terceiro quiosque, que fica ao lado dos atuais, será
inaugurado. Ele sediará uma extensão do Comtur (Conselho Municipal do Turismo) e da Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades do Estado de São Paulo), entidade coordenadora dos artesãos. g
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A cidade de Taubaté, que completou 375 anos no dia 5 de dezembro, promoveu nesta data
o passeio inaugural da Maria Fumaça do Parque do Itaim. Outros passeios ocorrerão quando
o parque for reaberto. O passeio aconteceu às 11h30 e contou com a capacidade dos vagões
reduzida para 30 pessoas. Protocolos de segurança contra a Covid-19 foram respeitados. Para
participar os interessados tiveram que se inscrever previamente. Importante lembrar que o Parque do Itaim está fechado, assim como todos os parques municipais. Apenas os passeios de
inauguração da Maria Fumaça, em comemoração ao aniversário da cidade, foram autorizados
por enquanto. Caso novos passeios sejam autorizados, haverá a divulgação pelos canais de
comunicação da prefeitura. A Maria Fumaça chegou ao Parque do Itaim em 2004. Tem origem
alemã e foi fabricada em 1927. Passou por manutenção, assim como a linha férrea que compõe
o circuito. O passeio de Maria Fumaça foi desativado em 2013, quando uma cheia do rio Itaim
comprometeu a estrutura da linha férrea, deixando-a submersa. g
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