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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. Abernessia
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do
campo de futebol)
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - Centro
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Natividade e
Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.
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O Carnaval 2013 “Caia na
Folia” terá atrações para
todos os foliões. A
Prefeitura de
Pindamonhangaba está
preparando uma grande
festa, com segurança, para
toda a família. As atrações
começaram no dia 25,
com o Festival de
Marchinhas. No dia 3, o
Pré-Carnaval no Vale das
Acácias anima o público
a partir das 17h30, com o
Circuito Folia e, em
seguida, com os shows do
Siriloco, banda de
Pindamonhangaba, e a
apresentação de Preto
Joia e Banda. O premiado
intérprete que iniciou sua
carreira na década de 70,
na Imperatriz
Leopoldinense, tem em
sua história a autoria de
sambas como “Liberdade,
liberdade, abre as asas

sobre nós”, e deve agitar
os foliões no distrito.
Caia na Folia: O Carnaval
de Pindamonhangaba será
aberto oficialmente no
sábado, dia 9, com o
tradicional desfile das
Dondocas, a partir das 10
horas, pelas ruas do
centro da cidade.  No
mesmo dia, o bloco Juca
Teles e banda
Estrambelhados percorre
mais uma vez as ruas de
Pindamonhangaba, saindo
às 16 horas do Largo do
Quartel e seguindo até a
Avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso, que será
transformada em Avenida
do Samba. Na Avenida do
Samba, está sendo
preparado o Espaço Folia,
com dois shows por noite,
de sábado a terça-feira de
Carnaval. Durante a tarde,
a banda Charles Anjo 45

comanda a matinê no
Largo do Quartel, de
domingo a terça-feira. O
Circuito Folia, atração
que é a grande novidade do
Carnaval de
Pindamonhangaba, terá os
blocos de abadás com
saída em frente do prédio
da Prefeitura, até o
Espaço Folia na Avenida
do Samba, no domingo e
na segunda-feira de
Carnaval, a partir das 18
h o r a s .
Todas as atrações do
Carnaval de
Pindamonhangaba são
gratuitas e podem ser
conferidas clicando
AQUI. A população de
todas as idades está
convidada a prestigiar os
eventos e cair na folia,
com muita
 segurança
e animação.

Carnaval 2013 “Caia
na Folia” terá atrações

para todos

Tremembé: CRAS REALIZA
CADASTROS DO BOLSA

FAMÍLIA E DE GRUPOS DE
CONVIVÊNCIA

O CRAS (Centro de
Referência de Assistência
Social) está realizando
matriculas para a
participação dos
moradores do território
de abrangência do CRAS
( Maracaíbo, flor do
Campo, Jardim Alberto
Ronconi, Poço Grande e
pinheirinho) a
participarem dos Grupos
de Convivência. Com o
Trabalho em grupo
pretende-se, elevar a
auto-estima do público
atendido, para que isso
seja a base para dar inicio
a inúmeras conquistas,
possibilitando condições
de desenvolver o senso
crítico e de
responsabilidade social. E
de favorecer sua

integração social e
grupal, tornando possível
assim, a sua valorização
individual, favorecendo
com isso, um
fortalecimento de
relações mais
saudáveis. As matriculas
serão realizadas até o dia
28 de fevereiro   das
07:00 as 15:00h. As vagas
são para o trabalho em
grupo, direcionado por
uma psicóloga e
assistente social. Os
Grupos são de Mulheres,
Homens, idosos,
crianças, Adolescentes,
Ginásticas e Capoeira.
Maiores informações:
12- 3674-3051   -
CRAS Também está
sendo realizado o
cadastro e recadastro do

Bolsa Família, é
necessário comparecer
no CRAS com original de
TODOS os documentos
abaixo descritos: CPF (
de todos da casa), RG ( de
todos da casa), Titulo de
Eleitor ( de todos da
casa), Carteira de
Trabalho ( de todos
maiores de 16 anos),
Certidão de Casamento,
Certidão de Nascimento (
de todos da casa
s o l t e i r o s ) ,
 RG escolar  ( de todas as
crianças da casa),
Comprovante de Renda (
de todos da casa que
t r a b a l h a m ) ,
 Comprovante de
E n d e r e ç o
(conta de
 luz ou telefone).

Taubaté: Venda de
produtos para o carnaval

promete aquecer
comércio

A chegada da festa
popular mais tradicional
do país também é
comemorada pelo
comércio. O carnaval
movimenta vários setores
da economia, entre eles
as lojas de decoração,
fantasias e acessórios.
Uma pesquisa realizada
pelo Sincovat (Sindicato
do Comércio Varejista),
mostrou que os lojistas
desses setores esperam
vender, em média, 10% a
mais este ano, com
relação a mesma data de
2012. E para aqueles que
não abrem mão dos 4 dias
de folia opções não
faltam. Você pode ser a
Chapeuzinho Vermelho, a

Branca de Neve, o Super
Mário. A gerente da loja
Mundo da Fantasia, Gircy
Ávila dos Santos, explica
que o estabelecimento
possui mais de 600
opções para todos os
gostos. No entanto, as
crianças são as que mais
procuram. “Elas que
curtem mais as fantasias
por causa das festas das
escolas, dos clubes”,
comenta. O preço da
locação varia entre R$ 20
e R$ 70. Giselda Daltri,
proprietária da Dondoca
Fantasy, fez da sua loja um
verdadeiro camarim de
baile de carnaval. No
local, além do cliente
escolher o seu

personagem favorito,
sai dali com toda a
produção, como
maquiagem e
acessórios. E por falar
nos acessórios, a
proprietária do Vale das
Festas, Lídia Lopes
Ribeiro, também está
otimista com as vendas
deste ano. “O mercado
vem bem e tem muita
gente que é mais tímido,
mas quer se divertir.
Então, a procura pelos
acessórios é grande
nesta época”, conclui. E
tem perucas, máscaras e
tiaras de todos os
estilos. Basta usar a
criatividade para cair na
folia.

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânicoque envolve apenas pessoas quando têm que permanecer
em lugares fechados. Tais como elevadores, aviões e túneis, mesmo por pouco tempo e que
não tenham ameaças de perigo. A mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma
ansiedade incontroláveis, provocando diversas reações na parte física, como o aumento dos
batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante comum em qualquer idade,
sexo, raça ou condição social e podem ser inúmeras as causas do problema. Porém, estudos já
comprovaram que existe um fator genético, pois 70% dos portadores desta fobia possuem
parentes com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem de claustrofobia devem
evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses distúrbios.

Você sabe como surgiu a ideia de que derramar sal dá azar? Uma das razões é que o sal já foi
muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo tem sua crença a respeito do assunto.
Segundo uma antiga superstição norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas
lágrimas que fossem necessárias para dispensar o sal derramado, já os antigos alemães, franceses
e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estaria associado à manifestação do
demônio. Estes últimos criaram um costume de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois
julgavam estar atingindo o diabo nos olhos.

O para-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 18, inventado por
Benjamim Franklin, o para-raios foi condenado pela Igreja como invenção do diabo. Sendo o
raio expressão de cólera do Senhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo
divino caísse sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-Omer,
Vissery de Bois foi processado por heresia, por instalar um para-raios em casa.
Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga:
- Não que eu queira contar vantagem. Diz o marceneiro. Mas os meus antepassados construíram
a Arca de Noé.
- Isso não é nada. Respondeu o jardineiro. Foram os meus antepassados que plantaram o
Jardim do Éden.
- Tudo bem. Disse o eletricista. Mas quando Deus disse: “Haja luz”, quem vocês acham que
tinha puxado a fiação?

Tipos de assaltantes

Assaltante cearense: Eu, bixim. Isso é um assalto. Arriba os braços e num se bula nem faça
munganga. Passa vexado o dinheiro senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto teu falo pra
fora. Perdão meu padim Ciço, mas é que eu to com uma fome da muléstia...

Assaltante mineiro: Ô sô, prestenção. Isso é um assaltim, uai. Levanta os braços e fiquetim que
esse trem na minha mão tá cheim de bala. Mió passa logo os trocados que eu num to bão hoje.
Vai andando, uai, tá esperando o que, uai.

Assaltante gaucho: O guri, fica atento, bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta,
tchê. Passa a pila pra cá. E te manda a la cria, senão o quarenta e quatro fala.

Mensagens

Eu mando é prepotência.
Eu fiz é indigesto.
Eu quero é recusa.
Eu não posso é indiferença.
Eu dei ordem é desamor.
E ainda, o tom das palavras pode melhorar ou piorar essas condições.

Se alguém me perguntar para que serve uma gravata, eu terei de responder para absolutamente
nada, nem mesmo pata enfeitar, porque hoje em dia ela se tornou o símbolo da escravidão, do
poder e do distanciamento. A única utilidade que eu vejo no uso da gravata consiste em chegar
em casa e retirá-la dando a nítida impressão de que estamos nos livrando de alguma coisa que
nem mesmo sabemos o que seja.

Mãe, hoje sinto sua falta e a saudade dói no peito, machucando e trazendo lembranças do meu
passado imperfeito. Hoje fico parado, pensando no tempo que eu desperdicei. Enquanto tinha
você ao meu lado, muitas vezes eu a maltratei, dizendo palavras rudes, grosserias intoleráveis.
Fiz você uma pessoa triste, infeliz e amargurada. No meu íntimo, calado, alimentava o meu ego.
Não lhe abraçava, não a beijava, não lhe dava nenhum afeto. Mas não posso ter o seu carinho
e nem sentir o seu calor. Sinto um nó na garganta e dos olhos, uma lágrima a cair. Levanto-me,
corro pelas escadas, para o seu quarto subir. Fico feliz em poder contemplar seu doce rostinho
risonho. Atiro-me em teus braços. Felizmente tudo isso não passava de um triste sonho.

Pensamentos
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Nossas ações sempre traduzem nossos pensamentos.
A arte da vitória se aprende nas derrotas.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
Nada melhor do que um dia após o outro com muito sucesso.
Bom senso é a qualidade das pessoas que pensam como nós.
A ambição é como a fome: sua única lei é seu apetite.
Se casamento fosse bom não precisava de testemunhas.
O Sol nasce para todos e a sombra é só para quem a merece.
Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
A única pessoa com quem se deve competir é consigo mesmo.
A felicidade nasce quando damos felicidade.
Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
A saudade é a nossa alma dizendo para onde queremos estar.
Não exijas dos outros qualidade que ainda não possuem.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte é a autoestima lutam para serem absolutas.
A vida é para nós o que concebemos dela.
Podemos morrer se apenas amamos.
O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A renúncia é a libertação, não querer é poder.
Bem feito é melhor do que bem explicado.
As figuras imaginárias têm mais relevo e verdade que as reais.
Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância.
O mais forte é o que sabe dominar-se na hora da cólera.
O gênio é uma força que atua em função do meio.
Nossa paciência alcançará mais que nossa força.
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O primeiro jogo do Taubaté
Big Donkeys em 2013 não
poderia ser melhor. Afinal, os
taubateanos venceram o
Guaratinguetá White Cranes
no estádio da CTI no último
domingo, dia 27, durante a
primeira rodada do Vale
Bowl, a maior competição
regional de flag do país.Como
o time bem entrosado em
campo, o Big Donkeys abriu
o placar logo no começo do
jogo com o recebedor
Pedroso marcando um
touchdown pela direita. Logo
em seguida, os donos da casa
ampliaram com a conclusão
de passe na zona final e
anotaram mais dois

pontos.No segundo quarto,
o Guaratinguetá White
Cranes começou a se
encontrar em campo e
chegou a encostar no placar,
mas os taubateanos, com um
defesa bem organizada,
novamente reagiram e
fecharam o marcador em 32
x 24. “Faltou concentração
[em alguns momentos da
partida]. Talvez se explique
por estarmos retornando das
férias agora e nosso último
jogo ter sido há 4 meses.
Acredito que nos próximos
jogos os erros que foram
cometidos nesse não serão
repetidos”, comentou o
recebedor Pedroso.”Em

alguns momentos do jogo nos
saímos bem, tanto ofensiva
quanto defensivamente”,
elogiou o treinador Cassio
Cardoso, que terá pouco
menos de um mês para
aperfeiçoar o elenco até o
próximo desafio, no dia 24 de
fevereiro, contra o Volta
Redonda Falcon, em
Guaratinguetá. No mesmo
dia, o White Cranes receberá
o São José Jets.O Taubaté
Big Donkeys tem o apoio da
Top 10 Comunicação
E s p o r t i v a ,
 Unitau, Secretaria de
Esportes e Lazer de Taubaté
e Hoff ’s Sports &
Entertainment.

Taubaté Big Donkeys
estreia com vitória no

Vale Bowl A Associação ProJudô
comemorou no dia 25, o
primeiro aniversário de sua
criação, que foi no dia 14 de
Janeiro, com sede à Rua Do
Petróleo, nº 113 no bairro
Chácara do Visconde.Com
ritmo de trabalho intenso e
incessante toda diretoria não
evidenciou esforços na busca
dos nossos objetivos que é a
disseminação dos
ensinamentos de
judô.Atualmente contamos
com um pólo de projeto
social na paróquia do Alto
São Pedro, com aulas todas
as terças-feiras a partir das
19h, desenvolvendo trabalho
com mais de cinquenta
pessoas entre crianças,
adolescentes e adultos, de
ambos os
s e x o s . Vi s l u m b r a n d o

aumentar o número de pólos
para este ano, contamos com
as parcerias firmadas no
bairro da Santa Fé e no
Jaraguá. Se houver algum
líder de bairro ou presidente
de Associação de
Moradores de Bairros que
queira levar projeto de judô
para sua comunidade entre
em contato.Quem quiser
conhecer mais sobre os
trabalhos desenvolvidos em
2012 pela Associação
ProJudô acesse os meios de
comunicação que disponiveis
como: www.ong-
projudo.blogspot.com.br ou
procure no
w w w. f a c e b o o k . c o m /
Associaçao.ProJudo ou
envie email para o endereço:
O N G
projudo@hotmail.comPara

participar das aulas envie um
email ou, ligue para a sede
3631-6742 ou vá ao projeto
no salão da Paróquia São
Pedro no bairro do Alto São
Pedro, todas as terças-feiras
nos seguintes horários e
idades: para crianças de 7 a
10 anos das 19h às 20h e dos
11 anos e acima das 20h às
21h, totalmente gratuito.A
Equipe ProJudô agradece
todas as pessoas que
contribuiram direta e
indiretamente no
desenvolvimento para a
realização dos objetivos da
Associação ProJudô e
também aos parceiros:
Academia Bem Estar, a
Igreja São Pedro,
Escritório de Contabilidade
QUALITY e AC
Editoração.

Associação ProJudô faz
aniversário de 1 ano

A Secretaria de Saúde de
Taubaté, por meio do CAPS
AD (Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e outras
Drogas), realiza nesta quarta-
feira, dia 30, I Fórum
Municipal “Conhecendo o
Caps-Ad”, que será realizado
na Faculdade Anhanguera,
das 8h às 17h.O evento é
gratuito e aberto ao público
em geral. As inscrições
podem ser realizadas através
do e-mail
capstad@yahoo.com.br ou
pessoalmente, na Av.
Marechal Deodoro da

Fonseca, 54 (Jd Santa
Clara). No e-mail é
necessário informar nome
completo, área de atuação,
município e telefone de
contato.No fórum, serão
tratados assuntos como o
serviço social no Caps-Ad,
a função do psiquiatra no
Caps-Ad, as esferas da vida
cotidiana e o uso de
substâncias psicoativas, a co-
dependência e o papel da
família, as drogas e a
sociedade contemporânea,
entre outros.O Caps reforça
o convite principalmente aos

taubateanos que enfrentam o
problema da dependência
química na família ou com
amigos e também para
aqueles que trabalham nesta
área atuação.Serviço: Data:
30/01/2013 Local:
Faculdade Anhanguera - Av.
José Olegário de Barros, 46/
58 – Vila das Graças Horário:
8h às 17h Inscrições: (12)
3 6 3 1 - 6 6 4 5 ;
capstad@yahoo.com.br; ou
pessoalmente na Avenida
Marechal Deodoro da
F o n s e c a ,
54 – Jd Santa Clara

CAPS-AD realiza fórum
sobre drogas em

Taubaté

Em cartaz até dia 31, a
exposição apresenta uma
série de reportagens
produzidas pelo jornalista
Guilherme de Almeida; a
entrada é gratuitaA
Secretaria de Estado da
Cultura, por meio do Sistema
Estadual de Museus
(SISEM-SP), em parceria
com a Poiesis (Instituto de
Apoio à Cultura, Língua e
Literatura), a Casa Guilherme
de Almeida e a Prefeitura de
Taubaté, realiza até dia 31 de
janeiro a exposição
“Cosmópolis, Resumo do

Mundo”. A mostra, em
cartaz no Museu Monteiro
Lobato, foi elaborada a partir
de uma coleção de
reportagens produzidas pelo
poeta e jornalista Guilherme
de Almeida para o jornal O
Estado de S. Paulo, em
1929, e resumidas no livro
“Cosmópolis”.A itinerância
traz a representação de
bairros estrangeiros da
capital paulista na época e
apresenta aspectos culturais
dos povos que participaram
do desenvolvimento da
cidade, do Estado e do país.

Por meio de trechos das
reportagens e de imagens da
cidade de São Paulo, antiga
e atual, a exposição permite
a observação de contrastes
e semelhanças entre os
períodos de sua história.Com
entrada gratuita, a visitação
acontece até 31 de janeiro,
das 9h às 17h. O Museu
Monteiro Lobato está
localizado à Avenida
Monteiro Lobato, Chácara
do Visconde. Outras
informações (12) 3635-3234
ou pelo site
www.sisemsp.org.br.

Últimos dias para
conferir a mostra

‘Cosmópolis, Resumo do
Mundo’ em Taubaté

A presidente da Câmara de
Taubaté, Maria das Graças
Oliveira (PSB), e a vereadora
Pollyana Gama (PPS) se
reuniram ontem, dia 28, com
cerca de 50 professores que
buscam definição do
concurso para ingressar na
rede municipal, realizado
empresa Qualicon em 2012,
sobre o qual foi aberta
sindicância pela Prefeitura
para apurar supostas
irregularidades.A reunião,
realizada no plenário da
Câmara, também contou
com a participação do
vereador Nunes Coelho
(PRB) e de representante de
Jeferson Campos (PV). Entre
os professores, candidatos
que aprovados na primeira
prova, realizada em maio, e
outros que refizeram os testes

em agosto, após anulação da
prova para cargos como
professor substituto 1 e de
Educação Infantil.Denúncias
de irregularidades, como a
divulgação do gabarito um
dia antes da prova de 5 de
agosto, motivaram a abertura
de sindicância pela
Prefeitura, inquérito policial e
cível. Embora o concurso
tenha sido homologado, os
classificados não foram
empossados.”Como existe
uma sindicância aberta para
apurar o caso, o prefeito vai
tomar uma atitude só a partir
do resultado, mas vamos até
ele para saber que
providências serão tomadas
para o início das aulas”,
afirmou Graça.Pollyana
Gama explicou que a
Prefeitura terá que aguardar

o resultado dos inquéritos
para concluir a sindicância e,
só então, decidir como vai
proceder. Relatou que teria
uma reunião com o secretário
de Negócios Jurídicos da
Prefeitura para buscar
informações sobre o
andamento do caso.A
candidata Simone Humberto
Bastos, que concorreu ao
cargo de professor substituto
1 e de educação infantil,
afirmou que os professores
querem uma definição sobre
a validade do concurso. “As
aulas vão se iniciar (dia 14),
é preciso resolver a
situação”.A presidente irá
agendar reunião com o
prefeito e a secretária de
Educação, professora Edna
Chamon, para tratar do
assunto.

Vereadores se reúne com
professores que buscam

definição sobre concurso de
2012

Os ambulantes que
desejarem participar do
Carnaval 2013 – Caia na
Folia, têm até o dia 31 de
janeiro para se cadastrar no
Departamento de
Arrecadação da Prefeitura de
Pindamonhangaba.É preciso
que o ambulante cadastrado
seja morador de
Pindamonhangaba, e
apresente comprovante de
residência. Além disto, no ato
da inscrição é preciso está
munido de Xerox de RG e do
CPF.O cadastramento é
realizado no Departamento
de Arrecadação localizado
no prédio do Executivo, que
fica a Avenida Nossa

Senhora do Bom Sucesso nº
1400, centro.Será permitida
somente a venda de salgados,
doces, refrigerantes, sucos.
Já para as bebidas alcoólicas,
será permitida somente a
venda de cerveja, para
maiores de 18 anos -
mediante identificação.Neste
ano, Pindamonhangaba
contará com cadastros para
atuação de vendedores em
dois locais distintos: “Matinês
na Praça do Quartel” e a
tradicional “Avenida do
Samba”, localizada na Nossa
Senhora do Bom Sucesso.A
entrega de alvarás dos
ambulantes será de 06 a 08
de fevereiro.

Cadastro de
ambulantes para o
Carnaval em Pinda
acontece até 31 de

janeiro

Até dia 07 de fevereiro, os
interessados em participar da
31ªedição do Festival de
Música Carnavalesca de
Campos do Jordão podem
inscrever sua composição, na
Secretaria Municipal de
Cultura ou pelo blog
 culturacj.blogspot.com .Os
candidatos podem inscrever
uma composição inédita, nas
categorias marchinha e

marcha rancho; apenas serão
aceitos sambas enredos dos
blocos locais que
participaram do desfile da
terça feira de carnaval (11/
02).No dia 08/02, acontece
no Espaço Cultural a partir
das 19h a apresentação das
músicas carnavalescas que
serão julgadas pela comissão
nos quesitos  letra, melodia e
apresentação. Durante o

evento também serão
escolhidos o Rei Momo e a
Rainha do Carnaval 2013.As
três melhores composições e
o samba enredo levarão
troféu e premio que totalizam
mais de R$ 3 mil.Mais
informações pelo telefone
(12) 3664-3524 ou na
Secretaria Municipal de
Cultura na Rua Monsenhor
José Vita, 188 – Abernéssia.

Campos do Jordão:
Abertas as inscrições
para o 31º Femucar

TREMEMBÉ:
COMUNICADO.

ENTREGA DOS CARNÊS
DE IPTU 2013

A Prefeitura Municipal da
E s t â n c i a
Turística de Tremembé
comunica que a entrega
dos carnês de IPTU está
sendo feira des do dia 29

de  janeiro de 2013 na
sede da Prefeitura, na rua
7 de Setembro, 701 -
C e n t r o ,
das 09:00 às 17:00h. Para
retirada do carnê, será

preciso a apresentação do
carnê de 2012, ou
autorização do
proprietário, ou o título
de propriedade do
imóvel.


