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Taubaté registrou o pri-
meiro caso importado de 
zika em 2016. A vítima é 
uma mulher de 35 anos, 
moradora na região da In-
dependência, não é gestan-
te e passa bem. Ela esteve 
no Rio de Janeiro para as 
festas de final de ano, en-
tre os dias 23 de dezembro 
do ano passado e 2 de ja-
neiro. Retornou a Taubaté 
e começou a apresentar os 
sintomas a partir do dia 
5. Os exames foram cole-

De acordo com o Código 
de Posturas do municí-
pio de Pindamonhangaba, 
os proprietários de terre-
nos devem manter o lo-
cal limpo. Deixá-lo com 
mato alto é fato gerador de 
multa e o custo é de meio 
salário mínimo, ou seja, 
R$ 440,00. Além deste 
valor, caso o responsável 
não faça a limpeza, tam-
bém será aplicada a taxa 
de cobrança de limpeza da 

tados e encaminhados no 
dia 11 ao Instituto Adol-
fo Lutz, em São Paulo. 
A confirmação do zika ví-
rus veio na última terça-
feira. Com as primeiras 
suspeitas levantadas, na 
mesma semana as equi-
pes do CAS (Controle de 
Animais Sinantrópicos) 
promoveram o bloqueio 
preventivo, com a nebu-
lização em uma área de 
nove quarteirões no en-
torno da residência. Este 

área. Os fiscais da Prefei-
tura realizam a notificação 
ao proprietário e ele tem 
o prazo de sete dias para 
efetuar a limpeza, caso 
não a faça, o município 
está automaticamente au-
torizado a executar os ser-
viços. A taxa de cobrança 
é colocada no IPTU do 
próximo ano. Esta taxa 
de limpeza é variável de 
acordo com a metragem 
do terreno e quantidade 

ano já foram registra-
das cinco notificações de 
zika vírus em Taubaté, 
com um resultado posi-
tivo, um negativo e três 
casos em fase de exames. 
As notificações de dengue 
em 2016 somam 254, com 
40 casos positivos autóc-
tones, 1 caso importado, 2 
negativos e 211 aguardan-
do exames. Até agora são 2 
casos suspeitos de chikun-
gunya, ambos aguardando 
o resultado dos exames.

de lixo retirada. O valor 
da taxa de retirada dos en-
tulhos é entre R$ 41,27 e 
R$ 165,08. A limpeza de 
terreno é uma ação cida-
dã. Além de evitar multas 
também contribui com a 
saúde pública. Em terre-
nos limpos não haverá ob-
jetos que possam tornar-se 
criadouros do mosquito 
aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika ví-
rus e febre chikungunya.

Taubaté registra
primeiro caso

importado de zika vírus 
em 2016

Pinda Proprietários de
terrenos devem

manter local limpo

O Projeto Semeando Co-
res, desenvolvido pela 
Prefeitura de Taubaté, abre 
matrícula para cursos de 
arte voltados para crian-
ças e adultos. Os interes-
sados devem comparecer 
nesta segunda-feira, 25, 
das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30 no Centro 
Cultural, na praça Coro-
nel Vitoriano, 1 – Centro. 
Voltado para as crianças, o 
curso de Desenho Infantil 
oferece ao todo 38 vagas. 
As aulas começam no dia 
15 de fevereiro e aconte-
cem às segundas-feiras, 

A Unitau oferece 27 cur-
sos à distância nas áreas de 
Licenciaturas e Superiores 
em Tecnologia, por meio 
de Processos Seletivos re-
alizados mensalmente. Os 
cursos de EAD são ideais 
para aqueles que precisam 
conciliar emprego, família 

em diferentes horários, de 
acordo com a faixa etária: 
de 7 a 10 anos – 9h às 10h; 
de 11 a 14 anos – 10h30 
às 11h30; de 7 a 10 anos 
– 13h30 às 14h30 e de 11 
a 14 anos das 15h às 16h. 
Para adultos há 30 vagas 
distribuídas entre os cur-
sos de Pintura em tecido 
e Arte com Reciclagem. 
As aulas acontecem sem-
pre às quartas-feiras e têm 
início no dia 17 de feverei-
ro. O curso de Pintura em 
tecido acontece em dois 
horários: das 8h às 9h30 
e das 13h30 às 14h30. Já 

e educação em seu dia-a-
dia, mas que não dispen-
sam a qualidade de ensi-
no, por um menor valor. A 
Universidade de Taubaté, 
em conjunto com a Empre-
sa de Pesquisa, Tecnologia 
e Serviços (EPTS), ofere-
ce bolsa auxílio de 25% 

o de Arte com reciclagem, 
das 10h às 11h30. No ato 
da inscrição os adultos 
devem apresentar RG, 
CPF e cópia de compro-
vante de residência. Para 
os menores de idade, os 
pais ou responsáveis de-
vem apresentar RG e CPF 
da criança, cópia do com-
provante de residência e 
declaração escolar. Vários 
espaços públicos inaugu-
rados ou reinaugurados já 
receberam revitalização 
através do trabalho desen-
volvido pelos alunos do 
Projeto Semeando Cores.

para os colaboradores da 
prefeitura, que efetuarem 
seus pagamentos através 
de desconto em folha de 
pagamento, para os cursos 
de Educação a Distância 
(EAD). Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 3629 2993.

Projeto Semeando Cores 
abre matrícula para aulas 

de arte em Taubaté

Taubaté: Funcionários da
Prefeitura têm desconto 

nos cursos EAD da
Unitau
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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.

Curiosidades

A maior parte das pessoas considera que o uso de chás não possui contra-indicações. 
Isso está errado. O uso de chás de plantas devem, como os medicamentos alopáticos, 
seguir as prescrições, pois também possuem contra-indicações. Exemplo disso é a 
salsinha, quando consumida em grandes quantidades, torna-se tóxica.
***
Há muitas ervas extremamente benéficas, que foram utilizadas na alimentação e que 
hoje não o são mais. Exemplo disso é a serralha, outrora usada em saladas e a tan-
chagem que, além de ser um ótimo antiinflamatório, no período colonial fazia parte 
da feijoada preparada pelos escravos. Hoje essas plantas são consideradas pragas de 
pastos e jardins. 
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes na Idade Média. No sé-
culo 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Nerola, descobriu que o azeite extraído 
de suas flores e o empregou como perfume. Hoje em dia o “azeite de neroli”, como 
passou a ser chamado, alcança preços proibitivos.
***
O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exemplo 
do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos e que-
bram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática ainda hoje 
está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar alegria.

Humor

Numa bela manhã, deitado na rede, o rapaz chama a mãe e diz:
- Mainha... cê tem aí remédio pra mordida de tartaruga... tem?
- Tem não fio... pruquê? A tartaruga mordeu ocê... foi?
- Mordeu inda não... mais ta vindo pra cá...
***
O sujeito está no escritório e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim.... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
Na hora do enterro, o padre começa elogiar a morta:
- Era uma senhora bondosa... boa mãe... amiga de todos... sempre generosa... bem 
humorada... excelente avó... sogra dedicada.
Nisso, o genro ouve e diz pra filha:
- Vou conferir lá no caixão se é mesmo a sua avó que está lá dentro... porque eu acho 
que esse padre errou de enterro ou não conhecia a velha...
***
Diz o amigo:
- E seu filho, como vai? Já aprendeu a falar?
- Já sim... agora nós estamos ensinando a ficar calado.

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine 
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e elimine 
alguns. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos úteis. 
Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada uma das lem-
branças que guarda, olhe bem e responda sinceramente para que precisa desses trau-
mas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos 
riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que 
parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã o 
anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apai-
xonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. 
Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de novo. Então, con-
tinue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma 
coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Pode não ser 
muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for 
obrigado. Mas seja lá como que for, continue. O mais importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não ter tentado.

Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

Mantenha a distância “seu merda”.

Um contrato verbal vale mais do que a tinta que é assinado.

Ensinar é aprender duas vezes.

Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.

Quem ama a rosa suporta os espinhos.

Não devemos tocar numa ferida se não temos côo curá-la.

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada

MISCELÂNEA

Os jovens de Pindamo-
nhangaba poderão parti-
cipar de uma peneira para 
integrar a equipe de futsal, 
categoria Sub 20. Pode-
rão participar desta sele-
tiva os nascidos até 1996. 

A peneira está marcada 
para o dia 20 de janeiro e 
acontecerá no ginásio do 
Alto Tabaú, às 19 horas.
A peneira será promo-
vida pelos profissionais 
da Secretaria de Juven-

tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura e os atle-
tas poderão jogar no 
Campeonato Paulista, 
Copa Vanguarda, Jo-
guinhos da Juventu-
de e Jogos Regionais.

Pinda realiza peneira de 
futsal Sub 20

Os palacetes da Palmeira, 
que sedia o Museu Histó-
rico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-
na, e 10 de Julho, que con-
ta também com o Centro 
de Memória Barão Ho-
mem de Mello, receberam, 
juntos, em 2015, um total 
de 30.162 visitantes. Esse 
número representa um re-
corde histórico, mostrando 
o interesse cada vez maior 
do público pela memória 
da cidade. Nesses meses de 
férias e durante o ano intei-
ro, os locais são uma boa 
opção cultural de passeio.
A equipe do Departamen-
to de Patrimônio Histórico 
da Prefeitura realizou, na 
última semana, o levanta-
mento geral de visitações 
do ano passado. O Pala-
cete da Palmeira recebeu 
um total de 18.714 pes-
soas, enquanto o Palacete 
10 de Julho contabilizou 
11.448 visitantes. Em am-
bos, o tempo médio de vi-
sitação é de 60 minutos.
O Palacete da Palmeira 
– Museu Histórico e Pe-

dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina – fica 
na rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 260, centro, 
e está aberto a visitação 
de terça à sábado, das 
9 às 18horas, e domin-
gos das 13 às 18 horas.
O Palacete 10 de Julho – 
Centro de Memória Ba-
rão Homem de Mello 
– fica localizado na rua 
Deputado Claro César, 
33, centro, e recebe visi-
tantes de segunda à sex-
ta-feira, das 8 às 20 horas.
Para agendamento de 
grupos, é necessário en-
trar em contato pelo 
telefone 3648-1779.
E x p o s i ç õ e s
Nos dois palacetes, o vi-
sitante encontra expo-
sições e curiosidades. 
A entrada é gratuita.  
O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina tem 
atrações no térreo, porão 
e pavimento superior. En-
tre as mostras, coleção de 
rádios e gramofones anti-
gos, acervo da Escola de 

Pharmácia e Odontolo-
gia de Pindamonhangaba 
(que ocupou o Palacete 
da Palmeira de 1913 a 
1929), Acervo da Revo-
lução de 32 e do pinda-
monhangabense General 
Júlio Salgado, Memória 
da Escravidão no Brasil e 
no Vale do Paraíba, anti-
gos sinos da Igreja Matriz, 
máquinas da Tribuna do 
Norte, porcelanas e prata-
rias antigas, entre outras.
Além de sua própria ar-
quitetura, o Palacete 10 de 
Julho conta com sala de 
maquete e fotos do restau-
ro, salão dos quadros da 
nobreza cafeeira, entre ou-
tros, e o visitante receberá 
dos monitores informa-
ções sobre os elementos 
da decoração e história do 
Palacete; prospecção pic-
tórica; personalidades dos 
quadros; técnicas constru-
tivas; itens expositivos do 
jardim como o mosaico e 
o muro de taipa e outros 
aspectos arquitetônicos 
dos Palacetes da segun-
da metade do século XII.

Palacetes históricos 
recebem mais de 30 mil 

visitantes em 2015
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 19/01/2016 e 19/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 167, Termo nº 6204
Faço saber que pretendem se casar PETERSON APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA e LAIS APA-
RECIDA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé - SP, nascido a 17 de agosto de 1986, de profissão 
técnico operacional, estado civil solteiro, residente na na Rua Doutor Urbano Figueira, nº 150, Vila 
Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA, 61 anos, nascido na 
data de 25 de dezembro de 1954, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Mirassol/SP e 
de ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 52 anos, nascida na data de 16 de junho de 1963, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 22 de 
fevereiro de 1990, de profissão recepcionista, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do 
contraente, filha de BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA, 52 anos, nascido na data de 15 de abril de 
1963, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIZA DOS SANTOS 
SILVA, 50 anos, nascida na data de 20 de janeiro de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro 
opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 19/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 167, Termo nº 6205
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL COSTA DA SILVA e RHAFAELLE DA SILVA MIRAN-
DA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil 
Brasileiro. Ele é natural de São Sebastião - SP, nascido a 7 de fevereiro de 1990, de profissão funcioná-
rio público, estado civil solteiro, residente na na rua José Benedito Alves, nº 181, Fazenda Reiplan, nes-
ta cidade, filho de ANTONIO CARLOS MATOS DA SILVA, 62 anos, nascido na data de 1 de maio de 
1953, residente e domiciliado em Ananindeua/PA, natural de Belém/PA e de RUTE RIBEIRO COSTA 
DA SILVA, 56 anos, nascida na data de 31 de dezembro de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/
SP, natural de Aparecida/SP. Ela é natural de Belém - PA, nascido a 18 de agosto de 1995, de profissão 
estudante, estado civil solteira, residente na no mesmo endereço do contraente, filha de ALDEMIR DE 
SOUZA MIRANDA, 51 anos, nascido na data de 24 de maio de 1964, residente e domiciliado em Belem/
PA, natural de Oiapoque/AP e de CARMELITA DA SILVA MIRANDA, 51 anos, nascida na data de 21 
de dezembro de 1964, residente e domiciliada em Belem/PA, natural de Belém/PA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na 
imprensa local desta cidade. Tremembé, 19/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 168, Termo nº 6207
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO MARCOS DE SOUZA e FRANCILANE APARECIDA 
BONSUCESSO SILVA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos do Jordão - SP, nascido a 28 de agosto de 1979, 
de profissão autônomo, estado civil solteiro, residente na Rua Sebastião Cantidio Feliaciano, nº 57, casa 
4, Vila Santo Antonio, Campos do Jordão/SP, filho de BENEDITO ANTONIO E SOUZA, falecido em 
Campos do Jordão/SP na data de 8 de junho de 1992 e de FILOMENA DE SOUZA, brasileira, 59 anos, 
nascida na data de 17 de setembro de 1956, residente em Campos do Jordão/SP, natural de Pirangussú/
MG. Ela é natural de Andrelandia - MG, nascido a 8 de novembro de 1990, de profissão balconista, 
estado civil solteira, residente na na Rua Antonio Nogaroto, nº 198, Ana Candida, nesta cidade, filha de 
FRANCISCO BORGES, brasileiro, 53 anos, nascido na data de 2 de fevereiro de 1962, residente em 
Tremembé/SP, natural de Serranos/MG e de RAQUEL APARECIDA DA SILVA, brasileira, 44 anos, 
nascida na data de 24 de janeiro de 1971, residente em Tremembé/SP, natural de São Vicente de Minas/
MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser 
afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 19/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 168, Termo nº 6206
Faço saber que pretendem se casar GIOVANE BORGES DA SILVA e GISLEINE FERNANDA DA 
SILVA SANTOS, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do 
Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Serranos - MG, nascido a 8 de setembro de 1988, de profissão 
mecânico automotivo, estado civil solteiro, residente na na Rua Antonio Nogaroto, nº 198, Ana Candi-
da, nesta cidade, filho de FRANCISCO BORGES, brasileira, 53 anos, nascido na data de 2 de fevereiro 
de 1962, residente em Tremembé/SP, natural Serranos/MG e de RAQUEL APARECIDA DA SILVA, 
brasileira, 44 anos, nascida na data de 24 de janeiro de 1971, residente em Tremembé/SP, natural de 
São Vicente de Minas/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascido a 31 de agosto de 1988, de profissão 
doméstica, estado civil solteira, residente na na Rua Padre Carlos Henrique Fuzão, nº 293, Bairro 
dos Guedes, nesta cidade, filha de HAMILTON JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, 50 anos, nascido na 
data de 24 de julho de 1965, residente em Taubaté/SP, natural de Tremembé/SP e de ENI FERREIRA 
DA SILVA SANTOS, brasileira, desaparecida há 23 anos. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, .

Tremembé, 20 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 20/01/2016 e 20/01/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 169, Termo nº 6208
Faço saber que pretendem se casar WAGNER GARDIM MONTEIRO e MARIA APARECIDA FER-
REIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido a 11 de março de 1972, de profissão agente 
penitenciário, estado civil solteiro, residente na na rua Augusto dos Anjos, nº 58, filho de JOÃO BATIS-
TA MONTEIRO, falecido em em Taubaté/SP na data de 22 de setembro de 2012 e de HELIA LUZIA 
GARDIM MONTEIRO, 73 anos, nascida na data de 30 de novembro de 1942, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP, natural de Cerqueira Cesar/SP. Ela é natural de Engenheiro Caldas - MG, nascido a 
27 de outubro de 1961, de profissão do lar, estado civil divorciada, residente na no mesmo endereço 
do contraente, filha de GILSON FERREIRA DOS SANTOS, falecido em em Belo Horizonte/MG na 
data de 18 de setembro de 2010 e de CONCEIÇÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, 78 anos, nascida na 
data de 30 de novembro de 1937, residente e domiciliada em contagem/MG, natural de Piranga/MG. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado 
em Cartório e na imprensa local desta cidade. Tremembé, 20/01/2016.

Tremembé, 20 de janeiro de 2016. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

A Cia O Clã da Dança apre-
senta, no sábado (23), às 20 
horas, o espetáculo “Ro-
sas”, baseado nos poemas 
românticos de Guimarães 
Rosa, no Teatro Galpão. A 
entrada será um quilo de 
ração para cães ou gatos, 
que será direcionado às 
instituições de prote-
ção animal da cidade.
Com direção geral de Mô-
nica Alvarenga, “Rosas” 
foi concebido pelos seus 
criadores-intérpretes Bea-
triz Santos, Erick Johnny, 
Júlia Rafaela Diniz e Mô-
nica Alvarenga. A Cia O 
Clã da Dança existe há 8 
anos e vem representando 
a cidade em festivais, po-
rém, desde 2014 intensi-
ficou suas atividades, se 
consolidando como uma 
companhia independen-
te de dança contemporâ-
nea com criação coletiva, 
em Pindamonhangaba.
Oficinas gratuitas
Além do espetáculo, a 

companhia realizará ofici-
nas gratuitas, também no 
teatro, nesta quinta (21) 
e sexta-feira (22). Das 
18h30 às 22 horas, será o 
workshop “Corpo Poéti-
co”, voltado para profes-
sores, educadores, baila-
rinos e público em geral, 
a partir dos 13 anos, de 
ambos os sexos. Have-
rá certificado ao final.
Nos mesmos dias, a res-
ponsável pela Cia, Mônica 
Alvarenga, realizará mais 
duas oficinas, sendo no 
dia 21, das 14 às 17 ho-
ras, “O brincar da criança 
no teatro”, para crianças 
de 5 a 11 anos; e no dia 
22, oficina de teatro “O 
Ator Criador”, também 
das 14 às 17 horas, para 
pessoas a partir de 12 
anos. As inscrições estão 
abertas no Departamento 
de Cultura da Prefeitura.
Conatus reali-
za oficinas gratuitas
Tiveram início na segunda-

feira (18), as oficinas gra-
tuitas de dança e de teatro, 
realizadas pelo Stu-
dio Conatus, também 
no Teatro Galpão. As 
aulas continuarão nes-
ta quarta-feira (20), e, 
na próxima sema-
na, dias 25 e 27.
A primeira turma foi de 
balé e hip hop iniciante e 
intermediário. As próxi-
mas oficinas serão de dan-
ça contemporânea, com 
turmas para iniciantes e in-
termediários, jazz infantil e 
adulto, sapateado inician-
te, ritmos e dança de salão, 
além de teatro in-
fantil e adulto.
As inscrições devem ser 
feitas no Departamento 
de Cultura da Prefeitura, 
na Praça Barão do Rio 
Branco, 22, centro ou pe-
los telefones: 3643-2690 
e 3642-1080, pelos quais 
também será possível 
obter mais informações. 
As vagas são limitadas.

Cia O Clã da Dança 
apresenta “Rosas” no Teatro 

em Pindamonhangaba

Contribuinte também 
tem a opção de parcelar 
o tributo em até 11 vezes
A Prefeitura de Cara-
guá, por meio da Secre-
taria de Fazenda, emitiu 
78.786 carnês do IPTU 
2016 (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) para 
os contribuintes de Ca-
raguá. A cota única, com 
desconto de 10%, ven-
ce no próximo dia 29 
de janeiro (sexta-feira).
Também há opção de pa-
gar à vista, com 5% de des-
conto, até o dia 10 de feve-
reiro. O carnê pode ainda 
ser dividido em 11 vezes, 
sendo a primeira parcela 
para o dia 20 de fevereiro.
Em Caraguá, o IPTU é ba-
seado no VRM (Valor de 
Referência do Município), 
que passou de R$ 2,75 
para R$ 3,03 este ano. O 
reajuste ocorreu com base 
na inflação acumulada, 
no percentual de 10,33%.
S e r v i ç o
IPTU 2016
Site: www.cara-
g u a t a t u b a . s p . g o v. b r
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Muni-
cipal: Rua Luiz Pas-
sos Junior, 50, Centro
Telefones: (12) 3897-
8 1 7 0 / 8 2 2 1 / 8 1 0 8

Cota única do 
iptu 2016 

com 10% de 
desconto

 vence dia 29 
em Caraguá
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