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A Equipe de Combate a 
Dengue realizou entre os 
dias 13 e 24 de janeiro, 
uma atividade chamada 
ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária), com o 
objetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegyp-
ti, seu criadouro mais 
freqüente, e também o 
mais positivo, ou seja, 
aquele em que mais foram 
encontradas larvas do 
vetor da den-
gue, no município.
Foram vistoriados 615 
imóveis em 27 quartei-
rões, sorteados por todo 
o município. Dentre os 
quarteirões sorteados, em 
6 verificou-se a presença 
de larvas de Aedes aegyp-
ti,  em sua maioria entre os 
bairros Pq. Nossa Senhora 
da Glória e Jardim Santana, 
e os criadouros mais fre-
quentes foram latas, fras-
cos e potes, lonas, pratos 
de plantas e regadores, o 
que gerou o Índice de Bre-
tau (IB) de 1,3, o que colo-

Em campeonato realizado 
em São Lourenço – MG 
no dia 25/01 a equipe tre-
membeense Pulga JJ em 
Parceria com a equipe Ca-
reca JJ conquistou o titulo 
por equipes da Copa Oki-
nawa de JiuJitsu, o even-

ca o município em estado 
de alerta para epidemia.
Com esse resultado, a 
Equipe de Combate a Den-
gue programou uma “Se-
mana de Mobilização”, 
entre os dias 17 e 22 de fe-
vereiro (confira a progra-
mação), iniciando a cam-
panha “Bairro Limpo”, 
onde será realizado um 
arrastão no bairro do Canaã.
No dia 22 de fevereiro, sá-
bado, a Equipe promove-
rá um “Troca Criadouro”, 
com o intuito de trocar 
materiais inservíveis por 
picolés. O evento ocor-
rerá na Praça Zuelingten 
de Oliveira (Praça da 
Bíblia), próxima a Es-
cola Amália Patto, Jar-
dim Santana, a par-
tir das 9h da manhã.
 O Combate a Dengue é 
um dever de todos. Faça 
a sua parte, vistorie seu 
quintal e remova qual-
quer objeto que possa 
acumular água. FIQUEM 
SEMPRE ATENTOS!
A DENGUE 

to contou com atletas de 
várias regiões do Brasil 
o que elevou ainda mais 
o nível da competição.
Durante o campeonato 
aconteceram dois tor-
neios distintos; o de Jiu 
Jitsu sem Kimono e o 

PODE MATAR!
Dúvidas, sugestões 
ou denúncias, entrem 
em contato conosco:
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r
Programação SEMA-
NA DE MOBILIZA-
ÇÃO/ CAMPANHA 
BAIRRO LIMPO
1 7 / f e v
Casa a Casa/ Blo-
queio/ Panfletagem 
Praça Geraldo Costa
1 8 / f e v
Casa a Casa/ Bloqueio/ Pan-
fletagem Supermercado
1 9 / f e v
Casa a Casa/ Bloqueio/ 
Semáforo PA/ Garagem
2 0 / f e v
Arrastão – Canaã
2 1 / f e v
Casa a Casa/ Bloqueio
2 2 / f e v
Troca Criadou-
ro Jardim Santana

Tradicional com kimono. 
Com o apoio da Prefeitura 
Municipal que forneceu 
a van para o transporte, 
a equipe Pulga JJ trouxe 
várias medalhas e aca-
bou conquistando o alme-
jado titulo por equipes.

Alerta a população
de Tremembé sobre
risco de epidemia

de Dengue

Equipe tremembeense 
de Jiu Jitsu se

consagra campeã por 
equipes em MG

A equipe de vôlei mascu-
lino Funvic/Taubaté en-
frenta o São Bernardo nes-
te sábado, dia 08, às 18h, 
no Ginásio do Abaeté. O 
jogo tem entrada franca.
Pela 7ª rodada do 2º tur-
no e invicto em casa, o 
time taubateno busca a 

classificação na Superli-
ga de Vôlei 2013/2014.
Na última partida, dispu-
tada fora de casa contra 
o UFJF, a equipe travou
 uma disputa acirra-
da, ponto a ponto, fi-
nalizando em 3 sets a 
2 para o time mineiro.

S e r v i ç o :
Funvic/Taubaté X 
São Bernardo Vôlei
Data: 08/02 – Sábado
Horário: 18h
Local: Ginásio do 
Abaeté - Av. Ricciotti 
Paolicchi, s/n – Bonfim
Entrada franca

Funvic-Taubaté busca
classificação

Programação de
cursos/palestras

e oficinas 2014 em 
São Bento do Sapucaí
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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 Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora San-
to Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades:
O homem, esse bicho intrinsecamente curioso, desde a pré-história desenvolveu téc-
nicas para predizer o futuro. Sempre preocupado em ser bem sucedido, tenta ter de 
alguma forma os sinais que trazem um bom ou um mau agouro. Se suas técnicas 
funcionam ou não, apenas quem as usa pode dizer. O que podemos afirmar, com to-
tal certeza é que muitas delas são extremamente interessantes. Estamos familiariza-
dos com algumas formas de previsões, como a astrologia (leitura dos astros), a carto-
mancia (pelos baralhos) e a quiromancia (leitura das mãos), porém há muitas outras 
formas divinatórias mais curiosas já criadas pela humanidade sendo usadas por aí.
***
O Sol é uma estrela de quinta categoria, cujo volume supera em 1.300.000 ve-
zes o da Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor constitui um dos 
planetas que gira em seu redor, não muito afastados em comparação a distân-
cia imensa que existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do 
Sol. O astro-rei constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados tão quen-
te que se acredita que a temperatura interna alcance vinte milhões de graus centí-
grados e a externa a seis mil graus. Chamas gigantescas e línguas de fogo, conhe-
cidas como protuberância ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a 
milhares de quilômetros de distância. De tempo em tempo, manchas escuras apare-
cem na face do Sol, as manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as 
quais, segundo os cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.
***
É verdade estabelecida que artistas não sabem administrar suas finanças pes-
soais. O legendário Elvis Presley, ao morrer, estava a beira da falência, devi-
do aos excessos que cometia em matéria de gastos. Contudo, o legado artísti-
co que deixou em mãos de administradores profissionais não só zerou as dívidas 
como se tornou um negócio muito lucrativo. Em 1997, sua filha e herdeira Lisa 
Marie Presley, por sinal e ex-mulher de Michael Jacson, pode receber a par-
te que lhe cabia no espólio que somava a bagatela de 130 milhões de dólares.

Humor :
Uma loira estava muito preocupada, pois achava que seu marido esta-
va tendo um caso. Vai até uma loja de armas e compra um revólver. Chagan-
do em casa, encontra o marido, na cama, com uma morena espetacular. Ela 
aponta a arma para a sua própria cabeça. O marido apavorado, pula da cama 
e implora, suplica para que ela não se mate e aos berros a loira responde: 
- Cale a boca, seu cretino. Pois fique sabendo que você será o próximo.
***
Depois do bebê nascer, o pai aflito, foi falar com o obstetra:
- Doutor, estou muito preocupado porque a minha filha nasceu com cabelos ruivos. 
Não pode ser minha filha, doutor!
- Que paranóia! Disse o médico. Mesmo que você e sua mulher tenham cabelos pre-
tos, podem ter cabelos ruivos nos genes da família!
- Não é possível! Insiste o pai. As nossas famílias só têm cabelos pretos há muitas 
gerações!
- Bem! Disse o doutor. Tenho que perguntar: Com que freqüência o senhor e sua 
mulher praticaram sexo?
O homem envergonhado, respondeu:
- Bem, este ano tenho trabalhado muito. Só fizemos amor uma ou duas vezes nos 
últimos meses.
- Então ta aí! Concluiu o médico. É ferrugem!
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que tinha sido 
indicada por um dos diretores da empresa como sendo uma “prendada”. Ao encontrar 
a moça, ele até ficou assustado. Era uma loira estonteante, siliconada, corpo escultu-
ral, olhos verdes, bronzeada, ou seja, “toda prendada”. Refeito do susto e começando 
a dar as instruções, ele fala:
- Suponho que a senhorita saiba o que é fatura e o que é duplicata. Estou certo?
E ela, toda garbosa, responde:
- Mais claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna e 
duplicata é quando a gente quebra as duas.

Mensagens:
Confie sempre, não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés es-
tejam sangrando, siga em frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê 
e trabalhe. Esforça-te no bom e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na 
Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes os mais desditosos 
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio 
é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Erga teu olhar e caminhe. Lute e sirva. 
Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempes-
tade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou 
ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Ser chique mesmo é dar bom dia ao lixeiro, cumprimentar o porteiro e conver-
sar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, ser chique é ser humilde, 
ser chique é uma questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida 
é como jogar xadrez que no final do jogo o Rei e o Pião vão para a mesma caixa.
Sempre existe um pouco de verdade atrás de cada “eu estou brincando”, um 
pouco de conhecimento atrás de cada “eu não sei”, um pouco de sentimen-
to atrás de cada “eu não me importo” e um pouco de dor atrás de “está tudo bem”.
Você certamente já ouviu falar sobre a “lei da causa efeito” que rege os seus atos. 
Ela ensina que cada ação desencadeia uma reação, então, em vez de reclamar das 
relações, que tal controlar suas ações? Antes de agir ou falar sem pensar, tente pre-
ver as conseqüências desses atos. É certo que ninguém deseja o mal para si mes-
mo, deliberadamente, mas ao ignorar os efeitos de suas atitudes, está chamando 
para si as reações adversas e maus resultados. Portanto, esteja sempre preparado 
para as conseqüências de suas ações. É sempre bom pensar antes de agir ou de falar.

Pensamentos:
Saber o que é possível é o começo da felicidade.
A força da maternidade é maior que as leis da natureza.
Aquele que faz e promove o bem cultiva o seu próprio êxito.
Miramos acima do alvo para atingir o alvo.
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas.
Mire em nada e você acertará.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
As lágrimas e a finura são armas da fraqueza.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
As afeições verdadeiras são raras vezes eloqüentes.
O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem outros duram a vida inteira.

Atividades do mês come-
çaram nesta semana na 
ACE, com Café Empresa-
rial sobre inadimplência. 
O Sebrae-SP promove 
atividades voltadas a em-
preendedores neste mês 
na Associação Comercial 
e Empresarial de Caçapa-
va. A atividade é gratui-
ta e tem vagas limitadas.
O Sebrae-SP também re-
alizará atendimentos in-
dividuais sobre gestão 
no dia 19, das 9h às 12h 

Programa Bolsa Univer-
sidade oferece benefícios 
para estudantes atuarem 
nas 2,3 mil escolas aber-
tas aos finais de semana. 
Inscrições vão até dia 14
A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo 
convoca cerca 14 mil uni-
versitários para atuarem 
no Programa Escola da 
Família. As vagas fazem 
parte do Bolsa Universi-
dade, projeto que custeia 
integralmente a mensali-
dade do curso superior dos 
estudantes que atuam nas 
programações gratuitas 
oferecidas nas 2,3 mil uni-
dades de ensino que ficam 
abertas aos finais de sema-
na no Estado. Os interes-
sados podem se candidatar 
até o dia 14 de fevereiro. 
A participação dos no-
vos bolsistas terá iní-
cio no dia 8 de março.
Para se candidatar, o uni-
versitário precisa estar re-
gularmente matriculado 
em uma instituição de en-
sino superior conveniada 
ao Programa, não receber 
outra bolsa, financiamen-
to ou similar, provenien-
te de recursos públicos e 
ter disponibilidade para 
atuar como educador uni-

e das 13h às 17h, sem 
necessidade de agenda-
mento, com atendimento 
por ordem de chegada.
No dia 26, será realiza-
da a oficina “SEI Plane-
jar”, às 18h30, que vai 
abordar a organização da 
empresa, trazendo infor-
mações para adaptar os 
negócios à realidade do 
mercado e para estimular 
o crescimento sustentável.
Programação do Se-
brae-SP em Caçapava

versitário aos finais de se-
mana. Mais informações 
ht tp: / /www.educacao.
sp.gov.br/escoladafami-
lia/bolsa-universidade.
Até o final do ano serão 
35 mil bolsas para que os 
estudantes participem das 
atividades de saúde, es-
porte, cultura e trabalho 
oferecidas a toda comuni-
dade escolar aos sábados 
e domingos, número 59% 
do que os 22 mil benefí-
cios ofertados em 2013.
“O universitário é um elo 
importante com a comu-
nidade escolar, que atua 
nas programações de 
qualidade oferecidas pe-
las Escolas da Família. 
Além disso, por meio do 
Bolsa Universidade, a 
Secretaria contribui para 
aumentar o acesso dos 
nossos jovens ao ensi-
no superior e, ao mesmo 
tempo, fortalece a qua-
lidade social das nossas 
escolas”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
A Secretaria da Educação 
repassa a verba às insti-
tuições de ensino superior 
credenciadas ao progra-
ma e o valor este ano foi 
ampliado de R$ 310 para 

Atendimentos Individuais
Data: 19 de fevereiro
Horário: 9h às 
12h e 13h às 17h
Oficina “SEI Planejar”
Data: 26 de fevereiro
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava (Rua Major 
Benjamin Raymundo da 
Silva, Vila São João). Va-
gas limitadas. Inscrições 
pelos telefones (12) 3654-
2700/ 0800 570 0800.

R$ 500. Com o aumento 
da bolsa, os estudantes de 
cursos de licenciatura po-
derão ter o ensino superior 
integralmente custeado 
pela Secretaria da Edu-
cação, no caso de mensa-
lidades até R$ 500. Para 
outros cursos, o estudante 
contemplado também re-
cebe bolsa integral, com 
50% da mensalidade (até 
R$ 500) custeada pela 
Secretaria da Educação 
e o restante completado 
pela instituição de en-
sino superior parceira.
Outra novidade é que a 
carga horária dos bol-
sistas foi reduzida este 
ano e ao mesmo tempo o 
valor do repasse aumen-
tou.  Até o ano passado, 
o universitário atuava 12 
horas, divididas em 6 horas 
tanto no sábado quanto no 
domingo. Com a mudança, 
o bolsista cumpre apenas 
8 horas de atividades na 
escola, podendo escolher 
o sábado ou o domingo.
Serviço: A Secretaria criou 
um site especial sobre o 
Escola da Família, com o 
endereço e informações 
sobre a programação: 
http://www.educacao.sp.
gov.br/escoladafamilia/

Caçapava recebe
programação do

Sebrae-SP 

Educação convoca 14 mil 
universitários para

atuarem no Programa
Escola da Família 
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Balanço do CIEE mos-
tra que cada vez mais 
empresas reconhecem 
o valor dessa modali-
dade de contratação.
Balanço do CIEE aponta 
crescimento na contra-
tação de estagiários por 
empresas e órgãos públi-
cos de todo o País. No ano 
passado, 256.105 novos 
contratos de estágio foram 
assinados em todo o Bra-
sil, o que representa um 
crescimento de 11,23% 
em relação a 2012, quando 
houve 230.249 assinaturas.
“Isso demonstra que cada 
vez mais empresas têm 

despertado para a im-
portância social do es-
tágio e descoberto nele 
uma excelente ferramen-
ta para garimpar novos 
talentos”, explica Luiz 
Gonzaga Bertelli, presi-
dente executivo do CIEE.
Sobre o CIEE
Além de administrar pro-
gramas de estágio e apren-
dizagem, para jovens de 
todo o País, o CIEE desen-
volve uma série de ações 
de assistência social, com 
total gratuidade aos bene-
ficiados, destinados, em 
especial, a jovens em si-
tuação de vulnerabilidade 

social, como os Programas 
do CIEE: Educação à Dis-
tância, inclusão no mun-
do do trabalho de Pessoas 
com Deficiência, Alfabe-
tização e Suplência para 
Adultos, Desenvolvimento 
Estudantil e Profissional, 
Orientação e Informação 
Profissional (OIP), Proje-
to de Orientação Jurídica 
Gratuita à População Ca-
rente (Projur), Cursos Gra-
tuitos de Informática, além 
de Ciclos de Palestras, 
Concursos Literários – 
que estimulam a escrita e a 
leitura, Feira do Estudante 
- Expo CIEE, entre outros.

Contratação de
Estagiários cresce 

11,23% 

Tremembé inicia entrega de 
carnês de IPTU

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística 
de Tremembé comunica 
que a entrega dos car-
nês de IPTU acontece a 
partir do dia 03 de feve-
reiro de 2014 na sede da 
Prefeitura na rua Sete de 
Setembro, 701 – Cen-
tro, das 09h00 às 17h00.
V E N C I M E N T O S 
e DESCONTOS:
P A R C E L A
V E N C I M E N T O

D E S C O N T O
Única  20 / FEV / 2014
10% até o vencto.
Primeira  20 / FEV 
/ 2014 5% até o vencto.
2ª a 10ª  20 / MAR a NOV
5% até o vencto.
PARA RETIRADA DO 
CARNÊ, DEVERÁ 
SER APRESENTADO:
- Carnê de 2013, ou
- Autorização do 
proprietário, ou
- Título de proprie-

dade do imóvel.
Obs: Apresentar docu-
mento de identificação.
E R R A T A :
Contracapa do car-
nê de IPTU/2014
Item 5 das Informa-
ções ao contribuinte:
Onde se lê “IPTU DE-
VIDO ATÉ 2014 PODE 
SER PARCELADO.”
Leia-se       “IPTU DE-
VIDO ATÉ 2013 PODE 
SER PARCELADO.”

GAMT recebe currí-
culos para preenchi-
mento de duas vagas
O GAMT (Grupo de 
Assessoria e Mobi-
lização de Talentos), 
de Caçapava, está rece-
bendo currículos para o 
preenchimento de duas 
vagas: uma para educa-
dor e uma para estagi-
ário de nível superior.
O candidato à vaga de 
educador deve possuir di-

A Polícia Militar vai abrir 
concurso público para 
contratação de 5 mil ofi-
ciais administrativos, que 
deverão exercer as fun-
ções burocráticas da cor-
poração. A medida foi pu-
blicada no Diário Oficial 
na última terça-feira, 4. 
A contratação foi apro-
vada pelo governador 

ploma de curso superior. 
É imprescindível ter ex-
periência comprovada 
no trabalho com jovens. 
A experiência no Ter-
ceiro Setor será consi-
derada um diferencial.
Já o candidato à vaga de 
estagiário deve estar fre-
quentando curso superior 
em qualquer área. É im-
prescindível ter conhe-
cimento  em estatística 
e Excel nível avançado. 

Geraldo Alckmin com o 
intuito de reforçar o po-
liciamento nas ruas, uma 
vez que os novos oficiais 
serão civis que vão subs-
tituir gradativamente sol-
dados temporários no 
fim dos seus contratos. 
A criação das vagas faz 
parte de uma série de 
medidas do Governo do 

Possuir  noção de mo-
nitoramento e avaliação 
de projetos será consi-
derado um diferencial.
Os interessados em se 
candidatar às vagas ofe-
recidas devem enviar cur-
rículo completo para o 
e-mail: gamt@gamt.org.
br mencionando no as-
sunto o nome da vaga: 
Educador / Estagi-
ário. Informações: 
Tel. (12) 3652-8015.

Estado para a valoriza-
ção da Polícia Militar. 
Como o aumento do teto 
salarial para recebimento 
do auxílio alimentação, 
remuneração extraordi-
nária para policiais que 
trabalharem nos dias de 
folga e aumento dos be-
nefícios para policiais re-
formados e aposentados.

Caçapava
Oportunidade de

Trabalho

PM vai contratar 5 mil 
oficiais

administrativos
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A Prefeitura de Paraibuna, 
por meio da Diretoria de 
Esporte, Turismo e Lazer, 
e da Fundação Cultural 
Benedicto Siqueira e Sil-
va, realizará o Carnaval 
2014, de 01 a 04 de mar-
ço. No total, cerca de 20 
blocos carnavalescos ani-
marão os foliões com mar-
chinhas próprias e canções 
tradicionais de carnaval.
A organização da matinê 
ficará por conta da Funda-
ção Cultural. A folia para 
a garotada será de 01 a 
04 de março, na Praça da 
Matriz, das 11h às 19h.
Além do apoio da Polícia 
Militar, o Governo Muni-
cipal contratará uma em-
presa particular de segu-
rança para trabalhar nos 
dias do carnaval, com 30 
profissionais, sendo 20 ho-
mens e 10 mulheres, além 
de disponibilizar equipes 
de apoio da Prefeitura.
Segundo a Diretoria Mu-
nicipal de Esporte, Turis-
mo e Lazer, responsável 
pela organização, o Car-
naval de Paraibuna tem 
como principal objetivo 
oferecer uma festa dire-
cionada especialmente 
às famílias paraibunen-
ses, transformando o 
evento em uma grande 
diversão, dentro de um 
ambiente agradável para 
moradores e visitantes.
Mudança de horário

Em 2014, conforme deter-
minação do Ministério Pú-
blico, Poder Judiciário e 
Polícia Militar, o carnaval 
será realizado das 11 da 
manhã à meia-noite. “Este 
horário é bem aceitável, 
pois as maiores ocorrên-
cias policiais acontecem 
de madrugada, quando 
os foliões mais exalta-
dos passam dos limites e 
acabam praticando mui-
ta baderna pela cidade”, 
explica o 3º Sargento 
Luis Souza, coman-
dante da Polícia Mi-
litar de Paraibuna.
De acordo com a Polícia 
Militar do município, até 
2012, o número de ocor-
rências foi bem maior, tais 
como: furto e roubo de ve-
ículos, aumento do tráfico 
de drogas, uso excessivo 
de bebidas alcóolicas por 
menores de idade, porte 
ilegal de armas, depreda-
ção de lixeiras e pontos de 
ônibus, entre outros atos de
 vandalismo. “Com a 
mudança do horário, a 
partir de 2013, tivemos 
uma redução de aproxi-
madamente 300 por cen-
to do número de ocor-
rências”, disse Souza.
Este ano, a Polícia Militar 
também fará uma fiscali-
zação maior em relação 
aos carros com som mui-
to alto; o objetivo é evi-
tar barulhos excessivos, 

no decorrer dos quatro 
dias de folia. Os condu-
tores que desrespeitarem 
o aviso terão seus carros 
apreendidos e respon-
derão a processo penal.
15ª Pamonhada
A tradicional Pamonhada 
de Paraibuna, que recebe 
todos os anos um gran-
de número de visitantes 
à cidade, ajudará a repor 
as energias dos foliões 
que degustarem as delícias 
do milho, nos quatro dias 
de carnaval. O evento con-
ta com o apoio da Prefeitu-
ra e do comércio local e é 
realizado pelo Lar Vicenti-
no de Paraibuna – institui-
ção que presta assistência 
aos idosos do município.
Segundo os organizado-
res, serão utilizadas 70 
mil espigas de milho, 
tudo para garantir o âni-
mo e mais disposição aos 
foliões. A 15ª Pamonha-
da acontece de 02 a 04 
de março, no Largo do 
Mercado, das 9h às 17h.
N o v i d a d e
Com o objetivo de dimi-
nuir o tempo de espera na 
fila, à venda de pamonha 
será limitada em 20 
unidades por pessoa, 
diferentemente do ano 
passado, quando o
 produto era vendido sem 
limite de quantidade.
Outras informações pelo 
telefone: (12) 3974-1060.

Festa do “Milhofolia” 
em Paraibuna é

diversão garantida
para toda a família

A dengue é uma doença 
séria e pode levar o indiví-
duo à morte, por este moti-
vo, profissionais da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
têm realizado um intenso 
trabalho no combate ao 
mosquito Aedes aegypti. 
É preciso que a população 
contribua com as ações, 
principalmente receben-
do os agentes em casa.
A Vigilância Epidemio-

lógica da Prefeitura de 
Pindamonhangaba regis-
trou em janeiro seis casos 
autóctones, cinco impor-
tados e descartou 62. É 
importante ficar atento, 
pois, caso contrário, os 
números estimados pelo 
Ministério da Saúde po-
derão se confirmar. De 
acordo com o órgão a ci-
dade poderá registrar mais 
de 20 mil notificações.

Em menos de dez minu-
tos é possível ter atitudes 
responsáveis, como verifi-
car se há água parada em 
algum objeto no quintal, 
tampar a caixa d´água, 
colocar areia em vasos 
de plantas, trocar a água 
do animal de estimação, 
entre outras ações. A pre-
venção é a melhor arma 
para evitar a proliferação 
do mosquito da dengue.

Profissionais da
Prefeitura de Pinda

trabalham no combate
à dengue

O Sesc Taubaté apresenta, 
no próximo sábado, dia 8, 
o espetáculo Óques Pó-
ques Boróques, com a Cia 
Anjos Voadores, às 11h, 
na praça Dom Epaminon-
das, no Centro de Taubaté.
O espetáculo conta a his-

tória de Bela, uma baila-
rina sensível e sonhadora, 
amava o circo mesmo sem 
o conhecer de verdade. 
Seu único amigo era um 
boneco chamado Fusca-
Fusca. Porém, seu amigo, 
em sua limitação de bo-

neco, não podia participar 
de todas as brincadeiras. 
Bela faz um pedido e de-
seja que seu amigo de 
pano se transforme em 
um palhaço de verdade. 
Então, a magia do circo 
toma conta da história.

Praça Dom
Epaminondas Taubaté 

recebe teatro

O Sesc Taubaté apre-
senta neste próximo do-
mingo (9) o Batuque das 
Sinhás, a partir das 15h.
O grupo é formado por 
quatro vozes femininas e 
traz no repertório samba, 
uma oportunidade para 
recordar música brasileira 
que já não se ouvem nas 
rádios e que, no entanto, 
fazem parte da memória 
musical de muita gente. 
As composições são de 
autores consagrados como 
Noel Rosa, Adoniran Bar-

bosa, Candeia e Dona 
Ivone Lara, além de afro-
sambas de Vinicius de 
Moraes e Baden Powell.
Raquel Martins, Bia Cle-
mente, Laura Campaner e 
Keila Marcello formam o 
grupo que apresenta uma 
sonoridade compacta das 
vozes timbradas, ao mes-
mo tempo em que conta 
com a performance instru-
mental de suas integrantes. 
O evento faz parte do pro-
jeto musical de Rodas de 
sambas, realizado nos me-

ses de janeiro e fevereiro 
no Sesc Taubaté, que traz 
uma manifestação cultu-
ral que tem as cidades de 
São Paulo e Rio de Janei-
ro como uma forte influ-
ência. As rodas de sam-
ba costumam reunir um 
grande número de pessoas 
que cantam e dançam em 
torno de uma mesa com 
acompanhamento de mú-
sicos, instrumentos e pal-
mas, proporcionando um 
clima contagiante e festi-
vo entre os participantes.

Sesc Taubaté recebe 
Batuque das Sinhás do 
projeto rodas de samba 


