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A GAzetA dos Municípios

A Secretaria de Segurança 
Pública de Taubaté está se 
preparando para garantir 
a tranquilidade da folia 
no Carnaval da cidade.Os 
guardas civis municipais 
passarão por treinamento e 
câmeras de monitoramen-
to serão instaladas na Ave-
nida Walther Thaumaturgo 
(Avenida do Povo). Nesta 
quinta-feira e sexta-fei-
ra, 40 homens da Guarda 
Civil, divididos em duas 
turmas, irão passar por 
treinamento em aulas teó-
ricas e práticas das 8h às 
17h, ministradas por um 
oficial da Polícia Militar. 
O treinamento vai aconte-
cer na quadra da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, na 

O prefeito Ortiz Junior 
participou na manhã desta 
quarta-feira, 3 de feverei-
ro,  da solenidade de en-
trega das obras de reforma 
e ampliação do ESF (Es-
tratégia de Saúde da Fa-
mília) Chácara Silvestre.
A unidade, erguida há 
cerca de 20 anos, contava 
com três salas que foram 
reformadas. Além disto, 
foram construídos quatro 
novos cômodos. Os ser-
viços também incluíram 

Rua Edmundo Morewood, 
s/n , Estiva. O objetivo é 
reforçar os fundamentos 
como uso de algema, uti-
lização da arma elétrica 
não letal, a pistola taser, 
abordagem a indivíduo 
suspeito e legislação pe-
nal. Na sexta-feira, a par-
tir das 14h, 10 câmeras de 
segurança serão instaladas 
e testadas na Avenida do 
Povo. Os equipamentos 
serão monitorados pelo 
ônibus COI Móvel, que 
a partir de sexta já estará 
no local. Com estas ações, 
a Secretaria de Seguran-
ça pretende coibir crimes, 
uso e tráfico de drogas, 
vandalismo e brigas du-
rante o período, contando 

melhorias nas instalações 
elétricas e hidráulicas, 
pintura e a instalação de 
novos equipamentos e mo-
biliário, como uma cadeira 
de dentista. A revitalização 
do espaço permitirá um 
atendimento com maior 
conforto à população.
A unidade de saúde conta 
com o atendimento de duas 
equipes de ESF, compostas 
por médico, enfermeiro, 
auxiliar de enfermagem e 
agentes comunitários de 

também com as câmeras 
fixas do COI e a atuação 
da Atividade Delegada 
nos pontos de maior movi-
mentação e aglomeração. 
Durante a folia, a Secreta-
ria vai dispor de uma equi-
pe de 120 pessoas, entre 
brigadistas e guardas civis 
municipais, além de uma 
empresa especializada 
para reforçar a segurança 
e os policiais da Ativida-
de Delegada.Os eventos 
no Distrito de Quiririm 
também receberão refor-
ço na segurança. A orien-
tação é que os foliões não 
levem e nem comerciali-
zem bebidas em recipien-
tes de vidro e latas e uti-
lizem copos descartáveis.

saúde, além de dentista e 
pediatra. Em média, cada 
equipe é responsável por 
realizar 120 consultas por 
semana. Uma recepcionis-
ta do programa Seja Bem 
Vindo também integra a 
equipe de atendimento.
Estas obras fazem parte da 
reorganização do sistema 
de saúde do município, que 
está em processo de rees-
truturação completa, com 
investimentos próprios, 
do Estado e da União.

Secretaria de Segurança 
treina guardas e instala 
câmeras na Avenida do 
Povo para Carnaval em 

Taubaté

ESF Chácara Silvestre 
é reformado e ampliado

em Taubaté

Veja as vagas do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor de Caraguá (PAT). O 
interessado deve apresen-
tar os documentos pessoais 
(RG, CPF, CTPS e PIS) no 
PAT ou no Poupatempo.
Ajudante de cozinha, Au-
xiliar de enfermagem, 
Auxiliar de lavanderia, 
Auxiliar de mecânico de 
autos, Açougueiro, Bal-
conista de lanchonete, 
Consultor de vendas, Co-
ordenador de fast food, 
Cozinheiro de restaurante, 
Cuidador de idosos, Em-
pregado doméstico  arru-

mador,Encarregado de bar 
e restaurante, Entregador 
de gás (ajudante de ca-
minhão), Faxineiro, For-
neiro(pizzaria), Funileiro 
de automóveis , Gerente 
administrativo, Gerente 
comercial, Gerente finan-
ceiro, Instalador de ante-
nas de televisão, Lavadei-
ra, Motofretista, Operador 
de marketing,  Pizzaio-
lo, Promotorde vendas, 
Recepcionista de hotel, 
Serralheiro, Supervisor 
de hospedagem, Super-
visor de vendas comer-
cial, Técnico em nutrição, 

Vendedor de comércio 
varejista, Vendedor de con-
sórcio e Vendedor pracista.
As vagas possuem perfis 
específicos com relação 
à experiência, escolarida-
de, entre outros, podendo 
sofrer variações e não es-
tarem mais disponíveis se 
atingirem o limite máximo 
de encaminhamentos, ou 
ainda, em caso de encerra-
mento pelos empregadores 
que as disponibilizaram.
O PAT está localiza-
do na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O tele-
fone é (12) 3882-5211.

Veja as vagas do PAT
de Caraguatatuba

O Melhor Carnaval é aqui
Dia 30/01 (sábado)
PRÉ-CARNAVAL - MOREIRA CÉSAR
16h - bloco Juca Teles, saída em frente à Caixa 
Econômica Federal de Moreira César
Dia 31/01 (domingo)
PRAÇA DA VILA SÃO JOÃO – MOREIRA 
CÉSAR
16h - bloco do Cupim (Carnavila)
Dia 03/02 (quarta-feira)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA
20h - bloco da Ferroviária, saída em frente à A. 
A. Ferroviária
Dia 04/02 (quinta-feira)
PRAÇA DO QUARTEL
19h - bloco das Marchinhas 
Dia 05/02 (sexta-feira)
AVENIDA DO SAMBA
20h - abertura do carnaval com Neguinho da 
Beija-Flor
PRAÇA DO QUARTEL
20h - banda Nota Samba 
PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO
23h59 - bloco Socó da Madrugada
Dia 06/02 (sábado)
AV. CEL FERNANDO PRESTES
10h - bloco das Dondocas
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: Banda Wale Som
16h - bloco Juca Teles
19h - banda Charles Anjo 45
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Frente de Varanda
Dia 07/02 (domingo)
BAR DO EPA (Ouro verde)
11h30 - bloco FFDÉF
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: banda Multiband Show
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som

Programação de Pinda
para o Carnaval 2016

15h - bloco Pé na Cova
19h - banda Frente de Varanda
CAMPO DO CORINTHIANS
15h30 - bloco do Sabatinão
BAR BIFUKS
16h - bloco Los Beudos
AVENIDA DO SAMBA
18h - desfile dos blocos Carnavalescos
       * 18h - bloco Unidos do Morro
       * 18h30 - bloco Nego Loko
       * 19h - bloco Chique Chitas
       * 19h30 - bloco Vai que Cola
       * 20h - bloco Banana Ouro
21h - banda Garotos do Vale
22h - banda Multiband Show
Dia 08/02 (segunda-feira)
PRAÇA DE EVENTOS DO ARARETAMA
15h - matinê: Charles Anjo 45
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
16h - bloco do Barbosa
19h - bloco El Sombrero
19h - banda Clave de Sol
AVENIDA DO SAMBA
19h - banda Bala
21h - banda Sambatuque
Dia 09/02 (terça-feira)
PRAÇA DO QUARTEL
15h - matinê: banda Wale Som
19h - banda Garotos do Vale
AVENIDA DO SAMBA
19h30 - desfile dos blocos Carnavalescos
               * 19h30 - bloco do Português
               * 20h - bloco dos Pirados
               * 20h30 - bloco Pé na Cova
               * 21h - bloco Bom a Beça com Jesus
               * 21h30 - bloco Hlera
               * 22h - bloco Esquenta
               * 22h30 - bloco dos Mineiros
               * 23h - bloco do Doutor
               * 23h30 - bloco do Cupim
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Camiseta oficial do Carnaval 2016
de São Bento do Sapucaí

Linda e que ajuda. Não percam!

E você que quer aproveitar o Carnaval de São Bento 
do Sapucaí de maneira alegre e familiar, não pode per-
der as camisetas oficiais do “Tem Folia Na Montanha 
– Carnaval 2016”.
A camiseta, além de ser linda, tem o valor revertido 
para ajudar o Carnaval Sambentista.
Confiram os postos de venda:
-Norton Materiais Para Cosntrução;
-Galeria Pedra D’água;

-Restaurante Sabor da Serra;
-Taipa Restaurante;
-Loja do Dalo;
-Loja Angelical;
-Fama Kreps;
-Churros do Gringo;
-Lu Bella Boutique e Salão;
-Rosa Lingerie;
-Cores & Sabores / Casa do Artesão;
-Belíssima Studio;
-Loja do Guri;
-Casa Mirim Kids.

Não percam!!!

A ADL (Análise de Den-
sidade Larvária) realizada 
pela Prefeitura de Taubaté 
em janeiro deste ano lan-
ça um novo alerta à popu-
lação, com um indicador 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti 
de 4,4 pontos no IB (Ín-
dice Breteau). Em janeiro 
de 2015, a ADL verificada 
no município foi de 6,85. 
Mesmo com a redução 
dos indicadores no com-
parativo do mês, o núme-
ro é preocupante já que o 
índice de tranquilidade é 
1,0 ou menos. Acima do 
nível de 1,5 há risco de 
epidemia. Na amostragem 
de janeiro, a pior situação 
é na região central, com-
preendida pelos bairros 
Independência, Jardim das 
Nações, Santa Luzia, Jabu-
ticabeira, Jardim Humaitá, 
Bom Conselho e Centro. 
A região 4, como é defi-
nida no mapeamento da 
prefeitura, apresentou um 
índice de 8,8. A Secretaria 
de Saúde de Taubaté refor-
ça a necessidade de cons-
cientização da população, 
já que cabe às famílias o 
combate aos criadouros 
do mosquito responsável 
pela transmissão da den-
gue, zika e chikungunya. 
Durante a ADL são coleta-
das amostras em imóveis 
escolhidos aleatoriamen-
te em todas as regiões da 
cidade. Foram vistoriados 

cerca de 3.600 imóveis, 
média de 600 por área. Os 
resultados obtidos geram o 
IB, um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais regiões 
da cidade há maior risco 
de transmissão da dengue. 
O trabalho de controle é 
realizado nos meses de 
janeiro, abril, julho e ou-
tubro. A cidade é dividida 
em seis áreas, onde são 
verificadas a existência 
de larvas do mosquito e 
os tipos de recipientes em 
que foram encontradas.
Desde o início do ano 
até hoje, 3 de fevereiro, 
Taubaté soma 613 no-
tificações de casos de 
dengue, com 115 casos 
positivos autóctones, 1 
caso positivo importa-
do, 101 casos negativos e 
396 aguardando exames.
A Vigilância Epidemio-
lógica aguarda o resul-
tado de exames de dois 
casos suspeitos de chi-
kungunya. Até agora são 
cinco notificações de 
casos de zika, com um 
caso importado confirma-
do e quatro descartados.
ADL por regiões 
em janeiro de 2016
Área 01
Jaraguá, Vila São Geraldo, 
Parque São Luiz, Areão, 
Mourisco, Vila das Gra-

ças, Vila Rica, Estiva, 
Parque Aeroporto, Vila-
ge, Portal Mantiqueira.
Janeiro – 4
Área 02
Bonfim, Quiririm, 
Cecap, Santa Tere-
za, Chácara Flórida
Janeiro – 2,4
Área 03
Água Quente, Gurilândia, 
Ana Rosa Parque Uru-
pês, Santa Clara, Sha-
lon, Vila São José, Ma-
ria Augusta, São Carlos
Janeiro – 2,3
Área 04
Independência, Jardim das 
Nações, Santa Luzia, Jabu-
ticabeira, Jardim Humaitá, 
Bom Conselho, Centro
Janeiro – 8,8
Área 05
Campos Elíseos, Ima-
culada, Bosque da Saú-
de, Jardim América, 
Terra Nova, Três Ma-
rias, Chácara Silvestre
Janeiro – 3,8
Área 06
Belém, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista, São Gon-
çalo, Estoril, Barreiro, Ca-
taguá, Marlene Miranda
Janeiro – 5,4
Atualização de casos – Ano 
dengue (5 de julho de 2015 
a 3 de fevereiro de 2016)
Notificações – 1.825
Casos positivos au-
tóctones – 225
Caso positivo importado – 1
Casos negativos – 1.192
Aguardando exames – 407

Nova ADL reforça alerta 
para combate ao Aedes 

aegypti em Taubaté

Extrato da Lei nº 1.044 – de 05 de fevereiro de 2016.

 “Institui “Semana da Liberdade” no calendário de eventos ofi-
ciais no âmbito municipal e dá outras providências” 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele san-
cionou e aprovou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede 
da Prefeitura – Av XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 
1600. 

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro – Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000 |

Tel: (12) 3676-1600
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Há vagas para aulas 
de canto coral, clarine-
te, eufônio, flauta, per-
cussão, viola clássica, 
violino, violoncelo, sax, 
trombone e trompete O 
Projeto Guri – Polo Cara-
guatatuba, localizado no 
Centro Cultural do Suma-
ré, está com as inscrições 
abertas para novos alu-
nos até o dia 4 de março. 
Há vagas para aulas de 
canto coral, clarinete, eu-
fônio, flauta, percussão, 
viola clássica, violino, 
violoncelo, sax, trombone 
e trompete.Os interessados 
em participar devem ter 
entre 8 e 18 anos de idade e 
não necessitam ter conhe-
cimento musical prévio, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seleti-
vos. No ato da inscrição é 
necessária a apresentação 

Com a chegada do Car-
naval e o grande trânsito 
de pessoas de cidades vi-
zinhas para Tremembé, 
a Equipe de Combate a 
Dengue, por iniciativa 
do Secretário de Saú-
de, José Marcio Araujo 
Guimarães, realizará 
Nebulização (aplicação 
de inseticida) no trajeto 
dos Blocos Carnavales-
cos do município, trajeto 
este que abrange as Ruas 
São Francisco e Bom Je-
sus, bem como nas Pra-
ças Geraldo Costa e Pa-
dre Luiz Balmes (Jardim 
da Basílica Bom Jesus).
Segundo o secretário de 
saúde, está ação visa à 
eliminação da população 

dos seguintes documentos: 
RG ou certidão de nas-
cimento, comprovante 
de matrícula escolar e/
ou declaração de frequ-
ência escolar referente ao 
semestre, comprovante 
de endereço e documento 
do responsável, que deve 
estar acompanhando o jo-
vem no momento da ma-
trícula. As atividades são 
gratuitas As inscrições 
devem ser realizadas no 
Centro Cultural do Su-
maré, localizado na 
Av. Siqueira Campos, 
nº 470, no Sumaré/Cen-
tro, de segunda a sex-
ta-feira, das 14h às 17h.
Nas aulas, realizadas às 
terças e quintas-feiras, 
no período das 13h30 às 
18h, são trabalhados os 
mais variados gêneros 
musicais, desde canções 

de mosquitos na região 
dos festejos uma vez que, 
com a chegada de pessoas 
de diferentes cidades e re-
giões, não haja o risco de 
transmissão de Dengue 
ou de outras doenças 
transmitidas pelo Ae-
des aegypti, tais como a 
Chikungunya e o Zika.
Essa ação será realizada 
entre os dias 04 e 09 de fe-
vereiro, das 8h às 9h, por 
meio da Equipe Munici-
pal de Combate a Dengue, 
sendo que, a princípio será 
realizada visita dos agen-
tes para aplicação dos lar-
vicidas e após será reali-
zado um bloqueio na área, 
com o intuito de eliminar 
todo e qualquer possível 

populares e músicas fol-
clóricas a composições 
eruditas. Além de apresen-
tar aos alunos novos estilos 
de música e manifestações 
culturais, a variedade de 
repertório trabalhada pelo 
projeto mantém viva as 
raízes culturais da própria 
comunidade.  O Projeto 
Guri, maior programa so-
ciocultural do país, man-
tido pela Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo e voltado para crian-
ças e adolescentes, abriu 
neste mês as inscrições em 
277 polos do interior e li-
toral, oferecendo ao todo 
cerca de 10 mil vagas, para 
aulas de instrumentos mu-
sicais, canto coral e inicia-
ção musical. Mais infor-
mações: (12) 3897.5661 
ou www.fundacc.com.br. 
Fonte: Fundacc 

criadouro do mosquito.
Salientamos que, median-
te o gradativo aumento 
no número de casos de 
Dengue em nossa região 
e a eminência da Chikun-
gunya e Zika, eliminar os 
criadouros do Aedes ae-
gypti de casa, local de tra-
balho e vizinhança é ação 
de controle de responsabi-
lidade de cada um de nós.
Segue as seguintes re-
comendações para os 
dias de nebulização:
Deixar janelas abertas;
Recolher roupas do varal;
Recolher os animais 
para o fundo do quintal;
Evitar transitar nas ruas 
Bom Jesus e São Fran-
cisco neste horário.

Projeto Guri está com inscrições 
abertas em Caraguá

Tremembé terá 1º Bloco
de Combate a Dengue

Mesmo com alta do de-
semprego no país, empre-
endimento do Governo 
Paulista fecha 2015 com 
saldo positivo e garante 
mais oportunidades para 
trabalhadores da região
São Paulo, 1º de fe-
vereiro de 2015 - 
De cada dez admissões 
registradas pela constru-
ção civil de Caraguata-
tuba e São Sebastião no 
ano passado, quatro foram 
geradas diretamente pe-
las obras da NOVA TA-
MOIOS CONTORNOS. A 
constatação vem da com-
paração dos números do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(CAGED), do Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
com os dados contabili-
zados pelas construtoras 
contratadas pela DERSA 
- Desenvolvimento Rodo-
viário S/A para executar as 
obras do empreendimento.
Segundo o CAGED, de 
1º de janeiro a 31 de de-
zembro do ano passado, 
a construção civil foi res-
ponsável pela admissão de 
3.836 trabalhadores nos 
dois municípios. Desse 
total, 1.610 trabalhado-
res (42%) foram contra-
tados pelas construtoras 
Serveng Civilsan (lotes 
1 e 2) e Queiroz Galvão 

(lotes 3 e 4) para as obras 
do empreendimento. Só 
estas duas empresas ab-
sorveram uma média de 
134 novos trabalhado-
res por mês, na região.
As construtoras, que inicia-
ram 2015 empregando 873 
trabalhadores, fecharam 
o ano com 1.749 postos 
de trabalho preenchidos. 
Quando se considera tam-
bém as posições geradas 
em outras empresas e vol-
tadas a atender demandas 
exclusivas dessas cons-
trutoras no empreendi-
mento, o número é ainda 
mais impressionante, sal-
tando de 1.250, no início 
do ano, para 2.656 fun-
cionários, em dezembro, 
crescimento de 112%.
Estes números ajudam a 
explicar as razões da re-
gião ter fechado 2015 
com resultados positivos 
para os empregos no se-
tor da construção civil. 
Segundo dados do CA-
GED, o saldo anual entre 
admissões e demissões 
para Caraguatatuba e São 
Sebastião aumentou em 
65 postos de trabalho e 
demonstra a boa capaci-
dade de grandes obras de 
infraestrutura para conter 
efeitos do cenário reces-
sivo sobre os empregos.
Sobre o empreendimento

A Nova Tamoios Contor-
nos, iniciada em outubro 
de 2013, terá 33,9 quilô-
metros de extensão e inte-
gra um conjunto de inves-
timentos do Governo do 
Estado de São Paulo vol-
tados ao desenvolvimento 
da economia e do turismo 
do litoral norte paulista. A 
rodovia criará uma nova 
alternativa para o acesso 
a Caraguatatuba e São Se-
bastião. O tráfego rodovi-
ário, especialmente o de 
caminhões e as viagens 
de longa distância, será 
desviado da área urbana 
para a nova via perimetral. 
A rodovia reduzirá aci-
dentes e aumentará a 
segurança para usuá-
rios, pedestres e ciclistas.
A nova rodovia começará 
a ser liberada ao tráfego 
em novembro deste ano, 
no trecho entre Martim de 
Sá e o novo trevo de inter-
ligação com a Serra, loca-
lizado próximo ao bairro 
Pontal Santa Marina, em 
Caraguatatuba. Os demais 
trechos têm previsão de 
entrega para junho de 2017 
(novo trevo da Serra até Ja-
raguá, em São Sebastião) e 
abril de 2018 (Jaraguá até 
o Porto de São Sebastião). 
O investimento do Go-
verno do Estado de São 
Paulo é de R$ 3,1 bilhões.

NOVA TAMOIOS CONTORNOS 
responde por 42% das vagas 

abertas na construção civil em 
Caraguatatuba e
São Sebastião

Carnaval de Caraguatatuba 2016

Confira Programação Completa:

Janeiro - Dia 31 domingo
9h – Caraguá SUP Folia – Remada de stand up e 
caiaque pela orla de Caraguá, com os participantes 
fantasiados. Premiação para as melhores fantasias 
e sorteio de brindes. Saída da Prainha.
Fevereiro - Centro - Dia 5 sexta-feira
20h – Corso Carnavalesco - Saída da Praça Dr. 
Cândido Mota, com destino à Praça da Cultura
20h – Desfile do Bloco Gaiola das Loucas - Saída 
Av. Geraldo Nogueira da Silva/Av. Arthur Costa 
Filho, com destino à Praça Tom Ferreira
21h – Grito de Carnaval Praça da Cultura “Essa 
festa é pra você”, com Grupo Paranga, de São Luiz 
do Paraitinga.
Dia 6 sábado
16h – Matinê na Praça Dr. Cândido Mota (Centro) 
– Animação da Banda Feira Livre
18h – Desfile do Bloco das Piranhas - Saída Av. 
Geraldo Nogueira da Silva/Av. Arthur Costa Filho, 
com destino à Praça da Cultura
21h às 0h – Baile Noturno - Praça da Cultura - Ani-
mação New Band
21h às 0h – Baile Noturno – Praça Cândido Mota - 
Animação Banda Máscara Negra
Dia 7 domingo
16h às 19h30 – Matinê na Praça Dr. Cândido Mota 
- Animação Banda Máscara Negra.
18h – Desfile do Bloco do Urso - Saída da Rua São 
José Dos Campos/Av. Arthur Costa Filho com des-
tino à Praça da Cultura
21h às 0h– Baile Noturno - Praça da Cultura - Ani-
mação New Band
21h às 0h – Baile Noturno - Praça Cândido Mota - 
Animação Banda Feira Livre
Dia 8 segunda-feira
16h às 19h30 – Matinê na Praça Dr. Cândido Mota 
- Animação Banda Feira Livre
20h – Bloco Sem Noção - Saída Av. Anchieta/Av. 
Arthur Costa Filho com destino à Praça da Cultura
21h às 0h – Baile Noturno - Praça da Cultura - Ani-
mação New Band
21h às 0h – Baile Noturno - Praça Cândido Mota - 
Animação Banda Mascara Negra
Dia 9 terça-feira
16h às 19h30 – Matinê na Praça Dr. Cândido Mota 
- Animação Banda Mascara Negra
19h – Bloco Azedou o Pé do Frango - Saída Rua 
Irmã São Francisco/ Av. Maranhão/Av. Arthur Cos-
ta Filho até Praça da Cultura
21h às 0h – Baile Noturno - Praça da Cultura - Ani-
mação New Band
21h às 0h – Baile Noturno - Praça Cândido Mota - 

Animação Banda Feira Livre.
Massaguaçu
Dia 6 sábado
20h00 – Carnaval de Antigamente - Praça Irmã Lu-
cila - Animação Banda Sacarolha
22h00 – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lu-
cila
22h00 – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h00 – Bloco Devotos da Cheirosa - Av. Maria 
Carlota
24h00 – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Dia 7 domingo
20h – Carnaval de Antigamente - Praça Irmã Lucila 
- Animação Banda Sacarolha
22h – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lucila
22h – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h00 – Bloco Devotos da Cheirosa - Av. Maria 
Carlota
24h00 – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Dia 8 segunda-feira
20h – Carnaval de Antigamente - Praça Irmã Lucila 
- Animação Banda Sacarolha
22h – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lucila
22h – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h – Bloco Devotos da Cheirosa, Av. Maria Car-
lota
24h – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Dia 9 terça-feira
20h – Carnaval de Antigamente, Praça Irmã Lucila, 
Animação Banda Sacarolha  
22h – Banda Zirinho da Bahia - Praça Irmã Lucila
22h – Bloco Tropa de Litro - Av. Maria Carlota
23h – Bloco Devotos da Cheirosa - Av. Maria Car-
lota
24h – Show Mara Amaral - Praça Irmã Lucila
Porto Novo
Dia 5 sexta-feira
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelona 
- Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 6 sábado
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelona 
- Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 7 domingo
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelona 
- Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 8 segunda -feira
23h – Desfile do Bloco dos Troxas - Saída do 
quiosque próximo ao Centro de Eventos do Litoral 
Norte, segue pela Av. Geraldo Nogueira da Silva e 
retorna ao quiosque
22h às 2h – Show Popular com a Banda Barcelona 
- Centro de Eventos do Porto Novo
Dia 9 terça-feira
20h às 0h – Show Popular com a Banda Barcelona 
- Centro de Eventos do Porto Novo

5/2 – SEXTA 
22h – Abertura com a Corte Momesca
22h30 – Bloco da Camisinha
23h – Bloco do Mário
23h30 – Bloco do Frade
0h – Bloco Marinheiros do Sul da Ilha
*Baile de Rua

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 
CARNAVAL 2016 EM ILHABELLA!

6/2 – SÁBADO 
17h – Matinê com a Banda Bêdesol (Vila)
22h30 – Bloco Azul e Branco
23h20 – União da Ilha
0h10 – Unidos do Pequeá
1h – Unidos do Morro
1h50 – Banda das Bonitas
2h40 – Bloco Tim Malha
*Baile de Rua
7/2 – DOMINGO
14h – Matinê com a Banda Bêdesol (Praia Grande)
*Banho da Doroteia do Sul da Ilha
23h – Água na Boca
0h20 – Unidos de Padre Anchieta
1h40 – Mocidade Independente de Ilhabela
*Baile de Rua
8/2 - SEGUNDA 
17h - Matinê com a Banda Bêdesol (Praia do Perequê)
23h – Unidos do Garrafão
0h20 – Acadêmicos Leões do Ita
1h40 – Mocidade Sul da Ilha
*Baile de Rua
9/2 - TERÇA
11h - Apuração
14h – Banho da Doroteia
23h - Apoteose *Baile de Rua

ILHABELLA - SP - BRASIL
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Todos os vendedores am-
bulantes que estarão traba-
lhando durante as festivi-
dades de carnaval estarão 
identificados com crachás. 
Para vender os produtos 
em todas as atrações pro-
gramadas os interessados 
fizeram as inscrições pela 
internet e participaram 
de sorteios. O sorteio das 
vagas da Avenida Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, “Avenida do Samba”, 
ocorreu na tarde do dia 
28 de janeiro no Teatro 
Galpão. De acordo com 
as informações da Secre-
taria de Administração, 
a Prefeitura fez crachá 
para todos os vendedores 
inscritos e sorteados. Na 
Avenida Nossa Senhora 

A equipe de muay thai 
e kickboxing de Tauba-
té recebeu o prêmio de 
melhor time brasileiro 
nas modalidades, em São 
José dos Campos, no úl-
timo final de semana. 
O evento reuniu mais de 
50 cidades, seis estados 
e 300 atletas. Taubaté foi 
representada pela equipe 
TCT/ Johnny kabeça, que 
leva o nome da cidade 

O rock se misturou ao Car-
naval e deu certo! Dessa 
mistura, nasceu a marchi-
nha “Zé Roqueiro”, vence-
dora do 9º Festival de Mar-
chinhas “Walter Leme”, 
de Pindamonhangaba. A 
grande final foi realizada 
no domingo, na Praça do 
Quartel, com a presença 
de mais de duas mil pesso-
as de acordo com a Polícia 
Militar, super animadas, 
contagiando a todos com 
o clima carnavalesco. De 
autoria da dupla Wesley 
Lopes e Marcos Ferraz, de 
Pindamonhangaba, a mar-
chinha campeã recebeu 
o troféu “Alarico Corrêa 
Leite” e premiação de R$ 
2.667,69. Marcos falou 
em nome da dupla, con-
tando que no ano passa-
do eles haviam ficado em 
terceiro lugar e, já ao final 
daquele evento, Wesley 
teve a idéia de fazer uma 
nova marchinhasobre o 
rock. Em setembro, a obra 
a quatro mãos estava pron-
ta.“O Festival foi muito 
bom, com boa estrutura e 

Os Centros de Inclusão 
Produtiva – Telecentros 
estão com mais de 200 
vagas para diversos cur-
sos. Esta oportunidade de 
qualificação profissional é 
oferecida pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba com 
o apoio da Prefeitura. As 
vagas estão disponíveis 
nas unidades do Arareta-
ma, Campinas e Cícero 
Prado. Para se matricular 

Em 2016, o Carnaval “Ber-
ço das Artes” de Taubaté 
faz uma homenagem as 
personalidades nascidas 
na cidade ou que criaram 
algum tipo de identida-
de com o município. Mas 
além das atrações taubate-
anas, o folia contará com 
dois blocos e uma banda 
de São Luiz do Paraitinga, 
na Avenida do Povo. Os 
blocos do Caipira e do Bei-
jo e a banda Lume Parai-
tinga se apresentam neste 

do Bom Sucesso foram 
oferecidas 200 vagas, sen-
do estas distribuídas para 
ambulantes com barracas 
fixas e demais vendedores. 
Márcia Cristina Corrêa 
de Paula trabalha como 
ambulante há décadas e 
conta que a inscrição pela 
internet foi muito melhor, 
pois, a internet facilita a 
vida das pessoas. Ela afir-
ma que participar do sor-
teio foi bem interessante 
e que conseguiu sua vaga. 
“Carnaval é sempre bom. 
O ano passado foi muito 
bom. Consegui uma renda 
boa e consegui pagar as 
minhas contas. Vou ven-
der pipoca doce e salgada 
e espero que este ano seja 
ainda melhor que 2015”, 

desde 2015. A equipe foi 
composta por 24 atletas: 
Bruna Wing, Monique 
Emyllak, Dayane Guer-
reira, Guilherme Vieira e 
Eduardo que venceram 
outros estados e foram 
campeões Brasileiros. 
Sofia Lizasso, Paola Ro-
drigues , Isaias Simoes, 
Arthur fontinelli, Ma-
theus, Lucas Muniz, Fe-
lipe Baiano, Luiz Felipe, 

reunindo muitas famílias, 
o que eu acho que é o mais 
importante. Esse festival 
tem que virar tradição em 
Pinda”, observou Marcos. 
Em segundo lugar, ficou 
a marchinha dos paulistas 
Delmo Biuford e Pablito 
Morales, Ciranda do Pró-
ximo, que recebeu o troféu 
“Zé Sambinha” e prêmio 
de R$ 1.346,22.O grupo, 
somado a Rose Santana, 
também ganhou os troféus 
de Melhor Figurino “Cida 
Novaes” e de Melhor In-
térprete “Hélio Camargo”. 
O terceiro lugar, troféu 
“Celso Guimarães” e prê-
mio de R$673,52, ficou 
para a marchinha Luiz, a 
Casa ta Caindo, de Wagner 
Muzak, de Pindamonhan-
gaba. Em quarto lugar, a 
marchinha Sonho Colori-
do,de Guilherme Ribeiro, 
também de Pinda, levou o 
troféu Maestro Arthur dos 
Santos. O troféu de Me-
lhor Torcida 2016 “Franco 
Neto” foi para a torcida da 
marchinha Alegria Nacio-
nal, de Pinda. O homena-

em algum curso é neces-
sário ir à unidade com o 
RG e comprovante de re-
sidência. Os moradores de 
Pindamonhangaba podem 
fazer um dos seguintes 
cursos: informática básica, 
rotinas administrativas, 
marketing pessoal, plane-
jamento e orçamento de 
finanças pessoais, desen-
volvimento profissional, 
montagem e manutenção 
de microcomputadores e 

sábado, 6, a partir das 22h, 
na avenida. O Bloco do 
Caipira nasceu em 1992. 
Com uma bela música, o 
bloco homenageia a figu-
ra do caipira e seu jeito de 
ser, fundamento de todo o 
arcabouço da cultura lui-
zense. O Bloco do Beijo 
nasceu em 2010, após a 
enchente que devastou 
a cidade. Os dois blocos 
vem com bonecões, sen-
do eles a Nega do Beijo, 
João Paulino, Maria Angu, 

disse. Welton João de Je-
sus Santana afirma que 
decidiu se inscrever para 
trabalhar como ambulante 
porque está desempregado 
e ficou muito feliz por ter 
sido sorteado. “Foi uma 
oportunidade excelente 
que apareceu. Meus ami-
gos e familiares me ajuda-
ram e vou vender churras-
quinho durante o carnaval. 
O sorteio foi uma grande 
emoção, gostei bastante. 
A inscrição pela internet 
foi uma coisa muito boa 
que a Prefeitura fez, por-
que dá oportunidade para 
aqueles que não têm con-
dições de se locomover, 
por exemplo. Vou torcer 
agora para que eu consiga 
vender bastante”, afirmou.

Ianice Lanzilotti, Maly 
Cory, Samuel, Willian 
Santos, Jéssica Louise, 
Jonas Carvalho, Leonar-
do Nunes, Mauro Gomes, 
Maicon, André Felipe e 
Jonathan Pedroso também 
estavam no time que obte-
ve pontuação máxima por 
Taubaté. Agora os tauba-
teanos se preparam para 
disputar o Mundial, que 
será realizado em março.

geado deste ano, Walter 
Leme, estava emocionado 
durante o festival. Essa foi 
a primeira vez que ele par-
ticipou de uma comissão 
julgadora. “É uma hon-
ra ser homenageado pelo 
Festival e participar de um 
júri pela primeira vez na 
vida.Achei o evento sur-
preendente. Foi difícil dar 
notas.O Festival foi cria-
do para dar oportunidade 
para os anônimos, por isso 
temos que levar em conta 
o esforço de cada um para 
fazer o seu melhor. Ten-
tei ser justo”, disse. “Em 
geral, o festival foi muito 
bom. Nota máxima para a 
organização! O tempo co-
laborou, todos se esforça-
ram por uma causa única. 
O festival está aprovado. 
Era assim mesmo que eu 
sonhava que ele fosse, 
quando há muitos anos de-
mos os primeiros passos. 
Acho que de alguma ma-
neira contribuímos para a 
história da cultura da nos-
sa cidade. Sinto que fiz a 
minha parte”, declarou.

proshow. Além dos cursos 
oferecidos de modo pre-
sencial nas unidades do 
Centro de Inclusão Pro-
dutiva Telecentro, tam-
bém são oferecidos mais 
de 200 cursos gratuitos 
online em parceria com a 
ATN (Associação dos Te-
lecentros Nacional). As 
oportunidades podem ser 
vistas no site da prefeitura: 
w w w . p i n d a m o -
n h a n g a b a . s p . g o v. b r

Mazzaropi e Elpídio dos 
Santos. Após os blocos, 
quem entra na avenida é a 
banda Lume de Paraitinga, 
que traz em seu repertório 
as famosas marchinhas 
luizenses. A banda é com-
posta pelos músicos Pedro 
Moradei, Lacildo, Gusta-
vo Salinas, Du Zaine, Di-
tinho Dias e Ana Rosa. As 
roupas de chita ou de reta-
lhos, de acordo com o per-
fil dos blocos, serão muito 
bem vindas na avenida.

Ambulantes irão trabalhar 
com crachás durante o 

carnaval de Pinda

Muay thai e kickboxing 
de Taubaté conquistam 
prêmio de melhores do 

Brasil

“Zé Roqueiro” vence 
Festival de Marchinhas
de Pindamonhangaba

Telecentros oferecem mais de 200 vagas 
para diversos cursos em Pinda

Carnaval de Taubaté leva 
São Luiz do Paraitinga 
para avenida esse ano


