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Cães e gatos são seres 
adoráveis e muita gen-
te tem vontade de ter um 
em casa, mas poucos se 
lembram da importância 
e responsabilidade que é 
cuidar de um animal. Eles 
vão crescer, fazer xixi pela 
casa e até fazer uma ba-
gunça, isto é, um filho, um 
novo integrante na família.
Mas, por que adotar e não 
comprar? Essa resposta é 
fácil, pois o ato de adotar 
é um ato de amor e pen-
sando nisso que Amélia 
Mussi e Adriane Mazzini 
idealizaram a exposição 
“Chic é Adotar”, que reú-
ne fotos de personalidades 
e formadores de opinião 
de Taubaté que apoiam 
a adoção de animais.
O objetivo é conscientizar 
as pessoas sobre a impor-
tância de não pagar por 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou a 
relação dos alunos uni-
versitários que renova-
ram as bolsas de estudos. 
Em 2013 foram ofereci-
das 150 bolsas integrais 
e todos os beneficiados 
deveriam fazer a renova-
ção, no entanto, apenas 
91 procuraram o Departa-
mento de Assistência So-
cial, deste número, 55 se 
enquadraram nos critérios.
Ao todo, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
concedendo 155 bolsas 
de estudos universitários 
para 2014. Como 55 alu-

Os alunos da rede estadual 
de ensino têm até segun-
da-feira, dia 10, para re-
alizarem as inscrições na 
primeira turma de 2014 
do curso gratuito de inglês 
online. A Secretaria da 
Educação do Estado está 
com o cadastro aberto para 
todos os 2,3 milhões de 
estudantes, sendo 260 mil 
deles do Vale do Paraíba, 
do 8º e 9º ano do Ensino 
Fundamental, das 3 séries 
do Ensino Médio e tam-
bém da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). Para 
interessados em aprender 
o idioma as aulas come-
çam no dia 11 de fevereiro.
        Para fazer o cadastro 
basta informar o RA (re-
gistro do aluno). Além dos 

 Envolta pela presen-
ça marcante da Mata 
Atlântica, a Estância Cli-
mática de Cunha com-
bina o fácil acesso - a 
meio caminho entre São 
Paulo e Rio de Janeiro, 
com inúmeros atrativos.
Cunha tem arte, boa co-
mida, dois parques esta-
duais, cachoeiras, grutas 
e, para coroar tudo isso, 
um marco histórico: im-
portante trecho da Estrada 
Real, antigo caminho do 
ouro por onde as riquezas 
das Minas Gerais eram 
escoadas até o porto de 
Paraty rumo a Portugal. 
À primeira vista, a cidade 
pode parecer até singela e 
pacata demais, mas é só 
dar um giro por suas ruas 
íngremes para ver que a 
beleza de suas montanhas 
se descortina por todos os 
lados. São imperdíveis os 
passeios às belas paisa-
gens do Parque Estadual, 
às cachoeiras, à Pedra da 
Macela com seus 1.840m 
de altitude, de onde se 
avistam a baia de Angra 
dos Reis e Paraty. Mas 
Cunha não é só sossego 

um cão ou gato, mas sim 
adotá-los. O trabalho das 
artistas consiste em res-
gatar o máximo de ani-
mais abandonados que 
conseguem e cuidar de-
les, mas é necessário aju-
da e apoio das pessoas 
para que também os ado-
tem e, desta forma, no-
vos possam ser acolhidos.
Para quem deseja ado-
tar um bichinho, veja 
nossas dicas e procu-
re o abrigo de animais 
mais próximo de você.
- Espaço: sua casa preci-
sa ser segura! De prefe-
rência, com muros altos. 
Janelas teladas também 
são essenciais, principal-
mente em apartamentos.
- Condições financeiras: 
você precisa alimentar o 
pet e arcar com os custos 
de veterinários, vacinas, 

nos mantiveram-se nos 
critérios para renovação 
a Prefeitura vai atender 
100 novos estudantes com 
as bolsas integrais. Em 
breve, será publicada a 
relação dos alunos que de-
verão fazer a entrega dos 
documentos complemen-
tares para a segunda eta-
pa de avaliação social. O 
resultado final dos 
100 novos contempla-
dos está previsto para 
o término deste mês.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está investindo 
na educação profissional 
da mão de obra local, pois, 

estudantes que já estavam 
na rede estadual em 2013, 
o curso também é uma 
possibilidade de ampliar o 
aprendizado para os novos 
alunos que ingressaram 
nas escolas estaduais este 
ano. As informações estão 
no Portal da Educação, 
www.educacao.sp.gov.br .
        “A oferta de inglês é um 
dos recursos da Secretaria 
para ampliar a oportunida-
de de conhecer novas cul-
turas e também conquistar 
um diferencial no currícu-
lo. Nossa Escola Virtual 
de Programas Educacio-
nais, a Evesp, oferece pla-
taformas digitais de apren-
dizagem que auxiliam na 
formação de estudantes, 
professores e funcionários 

e natureza deslumbrante.
Seu passado histórico, 
suas tradições folclóricas 
preservadas por seu iso-
lamento, a ótima gastro-
nomia, a hospitalidade e 
aconchego de suas pou-
sadas e hotéis-fazenda 
também são importantes 
itens de suas atrações.
Como se tudo isso não 
bastasse, Cunha guarda 
ainda uma surpresa encan-
tadora para seus visitantes: 
sua renomada arte cerâmi-
ca. A cidade consolida-se 
dia a dia como um impor-
tante pólo de arte cerâmica 
do Brasil e da América do 
Sul, caracterizado pela di-
versidade técnica e estéti-
ca de sua produção, o que 
lhe conferiu a denomina-
ção “cerâmica de autor”.
A qualidade artística dos 
ateliês espalhados pela ci-
dade encanta a todos, com 
peças inspiradas em varia-
das influências desde a in-
dígena-ibérica das panelei-
ras à oriental - introduzida 
em 1975 com o forno No-
borigama, caracterizado 
por muitas horas de quei-
ma à lenha em altas tem-

remédios… Não esqueça!
- Condições de saú-
de: certifique-se de que
 todos em casa estão de 
acordo com a adoção e 
não possuem alergia!
- Temperamento do pet: 
escolha um animal que 
se adeque ao espaço 
disponível e cujo tempe-
ramento combine com o 
da sua família! Durante 
a adoção, converse bas-
tante para descobrir se 
aquela raça não cresce 
muito para o seu apar-
tamento, por exemplo.
S e r v i ç o :
Exposição “Chic é Ado-
tar”, por Amélia Mes-
si e Adriane Mazzini
Período: de 4 a 
16 de fevereiro
Local: corredor da 
expansão, em fren-
te à Livraria Leitura

com o desenvolvimento 
do município é preciso 
ofertar aos empresários 
um leque de profissio-
nais qualificados para 
contribuir com o suces-
so dos empreendimentos. 
Além das bolsas em nível 
superior há oportunida-
de para cursos técnicos.
Para ser beneficiado 
com as bolsa de estudo, 
todos os interessados fa-
zem as inscrições e partici-
pam de avaliações sociais. 
O processo de triagem 
social é realizado por pro-
fissionais do Departamen-
to de Assistência Social.

da rede”, afirma o secre-
tário da Educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
        O curso online de 
inglês garante certifica-
do e tem duração de um 
semestre, dividido em 
oito módulos de 10 ho-
ras cada. As aulas são in-
terativas e reproduzem 
situações do cotidiano.
        Além do inglês onli-
ne, a Evesp oferece aulas 
preparatórias para o vesti-
bular, um curso inédito de 
Linguagem Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) voltado 
a estudantes surdos e ou-
vintes e também um curso 
de espanhol online, que 
oferece 12,5 mil vagas e 
esta com inscrições aber-
tas para alunos da rede.

peraturas, assim como o 
design contemporâneo de 
peças criadas por processo 
manual e queimadas em
fornos a gás ou elétricos.
Nesse cenário, percorrer 
os ateliês admirando a di-
versidade e singularidade 
do trabalho de cada um é 
programa obrigatório. O 
visitante poderá observar a 
individualidade de expres-
são e o estilo de cada ar-
tista, resultando em escul-
turas, objetos decorativos 
e arte utilitária. Abertos à 
visitação, os ateliês ofere-
cem uma grande varieda-
de de peças em cerâmica, 
seja pela originalidade ou 
por sua destinação funcio-
nal. Além disso, o artista 
certamente lá estará em 
suas atividades e é comum 
o “dedo de prosa” com o 
visitante. Nessa relação 
se descobrirá que, mais 
do que colocar em suas 
obras seu talento, visão de 
mundo e valor estético, o 
artista coloca também sua 
alma, energia e emoções, 
procurando registrar, atra-
vés de seu trabalho, seu 
tempo e circunstância.

O amor em tempo de 
adoção no Via Vale
Garden Shopping

Alunos do Vale do
Paraíba podem se

inscrever para curso
gratuito de Inglês online

Arte Cerâmica
de Cunha

Pinda divulga alunos 
que renovaram bolsas

de estudos
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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.

Os profissionais do Setor 
de Infectologia da Secre-
taria de Saúde, da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, irão atuar no carnaval. 
A novidade deste ano é a 
distribuição de gel lubrifi-
cante, pois, de acordo com 
algumas pesquisas o pro-
duto contribui com a re-
dução do risco de trans-

missão de DSTs/Aids.
O gel lubrificante, à base 
de água, será enviado ao 
município por meio do 
Ministério da Saúde. A 
equipe da Infectologia vai 
atuar no “Carnaval Caia 
na Folia” a partir do dia 
22 de fevereiro, quando 
será promovido o pré-car-
naval em Moreira César.

A responsável pelo Setor 
de Infectologia da Pre-
feitura de Pinda destaca 
que a população poderá 
contar com os serviços 
de duas equipes do setor, 
durante os dias de folia, 
uma ficará na Praça Pa-
dre João de Faria Fialho e 
a outra na Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso.

 Setor de Infectologia
vai atuar no carnaval

em Pindamonhangaba

Os depósitos em caderne-
tas de poupança somaram 
R$ 127,673 bilhões no 
mês de janeiro, enquanto 
os saques contabilizaram 
R$ 125,929 bilhões, dei-
xando saldo de R$ 1,743 
bilhão, de acordo com 

boletim divulgado ontem, 
dia 6, pelo Banco Central. 
Os rendimentos no mês 
contabilizaram R$ 3,107 
bilhões. Movimento mais 
modesto que o de dezem-
bro, quando tradicional-
mente as cadernetas de 

poupança recebem maio-
res volumes de recursos, 
por causa do 13º salário. 
No último mês de 2013 
os depósitos somaram R$ 
148,516 bilhões, e o saldo, 
ou captação líquida, al-
cançou R$ 11,201 bilhões.

Poupança começa 2014
com saldo de R$ 1,74 bilhão 

em janeiro 

A Associação Afro Livre, 
de Pindamonhangaba, in-
tensifica neste mês ações 
de combate à discrimina-
ção racial. Fundada em 
maio de 2013, a Associa-
ção lançará uma publica-
ção que debaterá as várias 
formas de preconceito.
Presidida pelo trabalhador 
Benedito Sergio Irineu, a 
associação foi criada por 
um grupo de 15 pessoas que 
perceberam a necessidade 
de debater com a socieda-
de local problemas sociais 
e de discriminação racial.
“O princípio básico da 
Afro Livre é buscar a igual-
dade de oportunidades e 
tratamentos, e um amparo 
social a pessoas que estão 
desamparadas pelo poder 
público, trabalhando com 
cidadãos em estado de 

vulnerabilidade social”, 
afirma o presidente Irineu.
De acordo com Irineu, esse 
trabalho é feito através de 
palestras com a sociedade, 
levando assim a informa-
ção e estabelecendo um 
diálogo com a população, 
formando um sendo crí-
tico para que o proble-
ma da discriminação seja 
solucionado a cada dia.
E para ampliar este deba-
te, este mês será lançada 
a revista Afro Livre. “A  
revista Afro Livre é uma 
ferramenta que terá como 
propósito aproximar a po-
pulação das discussões 
em torno da erradicação 
de qualquer forma de pre-
conceito”, afirmou Irineu
A associação também de-
senvolve projetos impor-
tantes como o Projeto Mu-

sicando a Vida, que tem o 
objetivo de tirar os jovens 
das ruas dando aulas de ins-
trumentos musicais, o Fes-
tival Cultural Afro brasi-
leiro que deverá acontecer 
ainda neste ano de 2014, a 
Semana da Liberdade que 
debate com a população o 
combate ao preconceito e 
o Projeto Ponto de Apoio.
As pessoas que quiserem 
conhecer e participar da 
Associação Afro Livre, 
ou que tiverem algum 
tipo de denúncia sobre 
preconceito e discrimina-
ção racial podem procu-
rar a entidade que fica na 
Rua Prudente de Moraes, 
Nº294, no centro de Pin-
damonhangaba. O horário 
de atendimento é das 8h 
às 17h e o telefone para 
contato é (12) 3642-1718.

Associação Afro Livre de 
Pinda intensifica ações 

no combate ao
preconceito



página 3A GAzetA dos Municípios08-09-10 de Fevereiro de 2014

No próximo dia 09 de fe-
vereiro (domingo), a Fun-
dação Cultural “Benedicto 
Siqueira e Silva” e à Co-
missão Municipal Setorial 
de Artes Plásticas realiza-
rão o “Arte na Praça” – ex-
posição de obras de artes 
dos artistas paraibunen-
ses; os quadros de pintura 

em tela estarão à venda. 
O evento acontecerá das 
10h às 12h, na Praça Mon-
senhor Ernesto Almírio 
Arantes (Praça da Matriz).
Outro evento também 
despertará a curiosidade 
do público: o Paçoca ao 
Vivo, do Grupo os Cai-
pira, que produzirá paço-

ca e rapadura, feitos na 
hora. O even-
to acontece neste 
sábado, 08, das 09h às 
13h, no Mercado Munici-
pal, e conta com o apoio 
da Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva”.
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3074-0716 

Fim de semana de arte 
e gastronomia típica 

em Paraibuna
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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

Este ano as ruas de tre-
membé serão invadidas 
durante o carnaval pelos 
“ mitos da mata”  convi-
dados do erê para a folia 
deste ano, já confirmaram 
presença : a cuca , o curu-
pira, a caipora,  o boitata, 
a mula sem cabeça e o 
saci, além da presença real 
da iara rainha das  águas.
Em oficinas que começa-
ram em outubro de 2013 
estão sendo preparadas as 
fantasias , adereços e de-
mais elementos do enredo 
, tudo com  partticpação 
de crianças , adolescen-
tes e suas familia , toda 
a comunidade participa.
As fantasias são oferecidas 
gratuitamente as crianças e 
seus familiares, graças ao 

A Defesa Civil aprovei-
tou a estiagem do últi-
mo mês para desassorear 
quatro rios ubatubenses. 
O objetivo é preparar a 
cidade para a época de 
chuvas e minimizar a pos-
sibilidade de enchentes.
Os rios contemplados até 
o momento foram: Ange-
lim, no Taquaral, Quiriri, 
no Ubatumirim, Acaraú 
e, a partir desta sema-
na, Tavares no Itaguá.
“Desassorear o rio signi-
fica não só tirar do fun-
do todo o lixo e entulho, 
como também mapear os 

apoio da prefeitura local
Todos os sábados são reu-
nidas todas as oficinas e é 
realizado o ensaio geral .
Em anexo a letra e a gra-
vação da musica tema :
“ Erê  e os mitos da mata”
Contatos: 12  3674- 2502 
- 99228 9953 - fátima  
Casa de cultura 
“prof. Quintino jr “                      
Ass. Sem fins lucrativos – 
cnpj 11.520.177/0001-35
Bloco do erê - Carnaval 2014
Este ano as ruas de tre-
membé serão invadidas 
durante o carnaval pelos 
“ mitos da mata”  convi-
dados do erê para a folia 
deste ano, já confirmaram 
presença : a cuca , o curu-
pira, a caipora,  o boitata, 
a mula sem cabeça e o 

bancos de areia e melhorar 
a vazão do fluxo da água 
em direção ao mar”, expli-
ca Aldeiz de Souza Santos, 
coordenador da Defesa 
Civil de Ubatuba. “De-
pois do trabalho pronto, a 
chance de enchente dimi-
nui bastante”, completa.
De acordo com Santos, a 
Defesa Civil da cidade con-
ta com três equipes. Cada 
equipe tem três integran-
tes. Todos estão treinados 
e capacitados para execu-
tar trabalhos de prevenção 
e atender a população em 
casos de emergência como 

saci, além da presença real 
da iara rainha das  águas.
Em oficinas que começa-
ram em outubro de 2013 
estão sendo preparadas as 
fantasias , adereços e de-
mais elementos do enredo 
, tudo com  partticpação 
de crianças , adolescen-
tes e suas familia , toda 
a comunidade participa.
As fantasias são oferecidas 
gratuitamente as crianças e 
seus familiares, graças ao 
apoio da prefeitura local
Todos os sábados são reu-
nidas todas as oficinas e é 
realizado o ensaio geral .
Em anexo a letra e a gra-
vação da musica tema :
“ Erê  e os mitos da mata”
Contatos: 12  3674- 2502 
- 99228 9953 - fátima.

incêndios e enchentes.
Ainda segundo Aldeiz, 
existe também um esque-
ma para alojar a população 
em uma possível enchen-
te de grandes proporções. 
“Apesar de toda a preven-
ção, se houver uma chuva 
forte combinada com uma 
maré cheia e o nosso len-
çol freático alto, infeliz-
mente algumas áreas da 
cidade vão alagar e deve-
mos estar preparados para 
isso. Temos escolas e es-
paços prontos para receber 
os munícipes residentes 
em área de risco”, afirma.

Tremembé Bloco do
ERÊ Carnaval 2014

Ubatuba prepara-se para 
temporada de chuva

Programação de cursos/palestras/oficinas 2014
em São Bento do Sapucaí

O Sebrae-SP e a Prefeitu-
ra de Caçapava promovem 
no dia 20 de fevereiro o 
curso “Sua Empresa Pode 
Vender para a Prefeitura e 
Órgãos Públicos” na Se-
cretaria da Indústria, Co-
mércio e Agricultura, às 19h.
O curso é gratuito, com 
vagas limitadas, e é volta-
do a empresários que que-
rem se tornar fornecedores 
da Prefeitura. As inscri-
ções devem ser feitas ante-

cipadamente por telefone.
No curso, a consultora 
jurídica do Sebrae-SP, 
Tatiana Sapla, trará in-
formações sobre os pro-
cedimentos operacionais 
de compras públicas que 
devem ser adotados para 
garantir a aplicação dos 
benefícios previstos na 
Lei Geral das Micro e Pe-
quenas Empresas, que foi 
regulamentada no ano pas-
sado em Caçapava. A Pre-

feitura de Caçapava estará 
presente com a represen-
tante da área de compras, 
Rita de Cássia Alencar.
A Secretaria da Indústria, 
Comércio e Agricultu-
ra fica na Rua Marechal 
Eduardo Sócrates, 254, 
Vila São João. O evento é 
gratuito, com vagas limita-
das. Inscrições e mais in-
formações podem ser ob-
tidas pelos telefones (12) 
3653-7321/ 3655-6190.

Caçapava terá curso 
gratuito para

empresários sobre 
compras públicas


