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A GAzetA dos Municípios

Clínicas de handebol  
e vôlei sentado 

beneficiam esporte  
de Pinda

Pindamonhangaba permanece 
com atendimento  

municipalizado de emergência

As clínicas esportivas rea-
lizadas pelo Circuito Sesc 
Verão no dia 22 foram um 
sucesso em Pindamonhan-
gaba e contribuíram para 
o desenvolvimento espor-
tivo. O ginásio do Centro 
Esportivo Zito recebeu 
grande público para acom-
panhar o handebol, com 
jogador Marcão - golei-
ro do Pinheiros, campeão 
panamericano em Santo 
Domingo-2003, e que dis-
putou as Olimpíadas de 
Atenas em 2004, além de 
campeonatos mundiais.

Pindamonhangaba vai per-
manecer com os serviços 
de atendimento de urgên-
cia e emergência, por meio 
do Emercor, que já atende 
a cidade desde junho de 
2012, e a Clínica Médica 
Vale Guaratinguetá. No to-
tal, são três ambulâncias, 
sendo uma ativa e uma 
reserva da Emercor e uma 
UTI da Clínica, prontas 
a atender as ocorrências 
dentro do município.
Em média, são 450 aten-
dimentos mensais, com 
investimento da Prefeitura 
de R$ 125 mil. O serviço 
inclui ainda profissionais 
e médico na central de 
regulação, enfermeiro e 
técnico de enfermagem. 
O atendimento é 24 horas, 
com telefonistas de emer-
gência além da equipe de 
atendimento de Pinda.

Já no aspecto paraolímpi-
co, no ginásio de esportes 
Juca Moreira, o vôlei sen-
tado da equipe do Instituto 
Athlon, demonstrou força 
de vontade e luta dos atle-
tas.
A modalidade é uma 
adaptação do voleibol 
na qual as pessoas am-
putadas e com outros  
tipos de deficiência loco-
motora competem numa 
quadra onde as medidas e 
a altura da rede são ade-
quadas para a prática do 
esporte. 

Como a cidade já con-
ta com este atendimento, 
e não dispõe de verba no 
orçamento para manter 
outro serviço semelhan-
te, Pindamonhangaba está 
encerrando, até o final de 
fevereiro, a participação 
no Cisamu - Consórcio 
Intermunicipal do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu). Atu-
almente, o custo para se 
manter no Consórcio é de 
R$ 4,8 milhões por ano e 
ele atende a uma média de 
324 pacientes por mês, no 
município. “Nunca tive-
mos a intenção de sair do 
Samu. Ocorre que o méto-
do utilizado pelo colegia-
do (Consórcio) encareceu 
muito os custos. Fizemos 
um estudo orçamentário 
para tentativas de rema-
nejamento de verba para 

Segundo o secretá-
rio de Esportes de 
P i n d a m o n h a n g a b a ,  
Everton Chinaqui, a Prefei-
tura estuda novas edições 
da parceria com o Circuito 
Sesc, além de outras inicia-
tivas. Ele explicou sobre a 
importância dos atletas,  
principalmente da base, 
terem contato esportistas 
consagrados, como o Mar-
cão do handebol, e elogiou 
a equipe do vôlei sentado - 
que deu uma verdadeira li-
ção de como usar o esporte 
para superar barreiras.

suprir os custos do Samu, 
mas infelizmente o muni-
cípio não conta com esse 
recurso”, explicou a se-
cretária de Saúde, Valéria 
dos Santos. A secretária 
destacou, ainda, que foram 
feitas propostas em quatro 
reuniões, dentro da viabi-
lidade econômica do mu-
nicípio. “Foi proposto o 
pagamento aproximado de 
R$ 215 mil por mês para 
nos mantermos no Samu. 
Porém todas as ofertas 
foram recusadas. Assim, 
para a redução dos cus-
tos, seria necessário novo 
modelo de gestão. Por 
exemplo, o modelo fundo 
a fundo, ou seja, sem a ne-
cessidade de consórcio”, 
ressaltou. O serviço de 
atendimento de urgência e 
emergência continua atra-
vés do telefone 192. 

Prefeitura de Taubaté 
participa da Feira do 

Empreendedor

Representantes da Secre-
taria de Desenvolvimen-
to e Inovação de Taubaté 
participaram esta semana 
na capital paulista da Feira 
do Empreendedor do Se-
brae-SP.
Durante o maior even-
to de empreendedorismo 
do país, que recebeu 140 

mil pessoas no Anhembi, 
os técnicos da secretaria 
acompanharam as novida-
des no setor.
Com o tema “Cidade Em-
preendedora”, o evento 
reuniu empreendedores, 
expositores, lojas modelo, 
instituições de crédito e 
uma extensa programação 

de palestras, além de espa-
ços voltados para consul-
toria e diagnóstico empre-
sarial.
As informações obtidas no 
encontro serão repassadas 
ao público local por meio 
da Sala do Empreendedor, 
localizada na sede da Pre-
feitura de Taubaté.

Campanha Xô Escorpião 
recolhe 60 toneladas de 

resíduos

A primeira etapa da cam-
panha Xô Escorpião pro-
movida pela Prefeitura de 
Taubaté terminou nesta 
sexta-feira, 24 de feverei-
ro, com um saldo de 60 to-
neladas de entulho e resí-
duos recolhidos na região 
composta pelos bairros 
Cecap, Novo Horizonte e 
Chácaras Flórida.
Um total de 21 praças re-
cebeu serviços de capina e 
limpeza com o apoio dos 
detentos que integram as 
frentes de trabalho da pre-
feitura. Outras duas praças 
devem ser limpas ainda 
nesta semana para encerrar 
a programação na região.
Fiscais do Setor de Pos-
turas da prefeitura pro-
moveram um pente-fino 
nos terrenos dos bairros. 
A fiscalização resultou em 
nove notificações e quatro 

multas aplicadas por irre-
gularidades, como o acú-
mulo de sujeira, mato alto 
e entulho.
Funcionários da Secreta-
ria de Obras promoveram 
a limpeza de 269 bocas de 
lobo. Em 14 delas foram 
encontrados escorpiões.
Agentes do CAS (Contro-
le de Animais Sinantrópi-
cos) fizeram visitas casa a 
casa e distribuíram cerca 
de 3.000 folhetos com di-
cas de prevenção aos mo-
radores. Também foram 
realizadas capacitações 
das equipes das salas de 
espera de unidades de saú-
de da região, bem como de 
88 professores da rede mu-
nicipal. Estes profissionais 
serão agentes multiplica-
dores responsáveis por au-
xiliar na conscientização 
de estudantes e seus fami-

liares sobre o animal.
De acordo com cronogra-
ma estabelecido no início 
do ano, a região composta 
pelos bairros Parque Três 
Marias, Bosque da Saúde 
e Terra Nova deve receber 
a campanha Xô Escorpião 
entre 20 e 31 de março. A 
megaoperação de combate 
aos escorpiões vai englo-
bar 26 bairros de Taubaté 
e acontecerá mensalmente 
até novembro.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.
A campanha Xô Escorpião 
em Taubaté conta com o 
apoio de parceiros como a 
EDP Bandeirante e o labo-
ratório SPX.
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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 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade 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 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio 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

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade
A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada ocorre em 
nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, que se integram 
conosco está ali por uma razão, para que possamos aprender e evoluir em cada 
situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. Nada 
absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de outra maneira. 
Nem mesmo o detalhe mais insignificante! Não existe: se acontecesse tal coisa tal-
vez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocorreu foi a única coisa que poderia ter 
ocorrido e, teve que ser assim pata que pudéssemos aprender a lição e, então seguir 
adiante. Todas e cada uma das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, 
mesmo que nossa mente e nosso ego resistam em aceitá-las. 
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e nem depois! 
Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em nossa vida, então aí é 
que terá início.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo termina 
em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor despegar, erguer cabeça 
e seguir adiante.

Humor
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, quando 
aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Me dá alguma coisa prá diarréia!
O rapaz nervoso, se confunde e entrega ao sujeito um remédio pra acalmar os ner-
vos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia e se dirige ao mes-
mo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés de te dar 
remédio pra diarréia, que o senhor pediu eu lhe dei remédio para os nervos. Como 
o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo...
***
As quinze mentiras mais usadas:
Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer coisa volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos duas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Delegado: Já tomamos todas as providências.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.
***
A professora pergunta:
- Artur, que nome se dá a uma pessoa que continua falando, falando, mesmo quando 
os outros não estão interessados?
- Professora... 

Mensagens
A felicidade vem do íntimo, não depende de fatores externos ou de outras pessoas, 
nós nos tornamos vulneráveis e poderemos ser facilmente ferido quando os nossos 
sentimentos, segurança e felicidade dependem de comportamento e ações de ou-
tras pessoas. Nunca transfira seu poder pra ninguém. Tente não se apegar a coisas, 
porque no mundo aprendemos por meio de relacionamentos, não de coisas. Todos 
nós sabemos que não podemos levar nada conosco quando deixarmos este mundo,
***
Quem ama não exige, perdoa sem traçar condições, sabe sacrificar-se pela felici-
dade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, 
serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições, ocultando 
as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer 
situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os om-
bros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. 
Quem ama, tal qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caídos 
da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante.

Pensamentos, provérbios e citações
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
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.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
O apreço é o lubrificante da vida.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por último, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Nunca está só quem anda com nobres pensamentos.
Eu trocaria os meus amanhãs por um dia do meu passado.
É melhor viver do que ser feliz.
Estudar é polir a pedra preciosa purificando nosso espírito.
Viver não é necessário, necessário é criar.
O homem deve criar as oportunidades e não só esperá-las.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
O primeiro conselho para um paciente: Seja paciente.
Não desista nunca, se está difícil é porque vale a pena.
Prefiro ser um bêbado conhecido a um alcoólatra anônimo.
As ciências têm raízes amargas, porém seus frutos são doces.
Nossa paciência alcançará mais que a nossa força.
Nós adquirimos a força que suportamos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA

A ACADEMIA VALEPARAIBANA DE LETRAS E ARTES vem, em confor-
midade com os seus estatutos, art.22, inciso II, alínea “a” cc art.23, inciso 
III, cc art.25, §1º, cc art.26 cc art. 27, convocar seus associados para par-
ticiparem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que ocorrerá em 
26/03/2017, das 17h00 às 18h00, na Biblioteca Municipal de Taubaté, Par-
que Doutor Barbosa de Oliveira, s/n, Centro, Taubaté/SP, CEP nº12.020-
190, onde ocorrerá:

1-) A reforma dos Estatutos.

Taubaté, 02 de março de 2.017

APARECIDO CUSTODIO

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

MISCELÂNEA

Carnês serão entregues 
a partir do dia 01 de 

março em Tremembé

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé comunica que a entrega 
dos carnês de IPTU acontece a partir do dia 01 de março de 2017 na sede da Prefei-
tura na Rua Sete de Setembro, 701 – Centro, das 09h00 às 17h00.

PARA RETIRADA DO CARNÊ, DEVERÁ SER APRESENTADO:
PELO PORTADOR:
– carnê de IPTU/2016, ou
– autorização do proprietário e documento de Identificação.
PELO PROPRIETÁRIO:
– documento de identificação,
– título de propriedade do imóvel
(caso não esteja cadastrado como contribuinte).
Os carnês com endereço de entrega fora de Tremembé serão enviados através dos 
correios.
* CONTRIBUINTES RESIDENTES FORA DO MUNICÍPIO QUE NÃO RECE-
BEREM OS CARNÊS, PODERÃO SOLICITAR BOLETOS PARA PAGAMEN-
TOS NA SEDE DA PREFEITURA OU PELO EMAIL lanc1@tremembe.sp.gov.br
Mais informações pelo telefone (12) 3607-1033.
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Tremembé realiza campanha 
de doação de mudas

Com o intuito de ampliar a cobertura vegetal arbórea e a biodiversidade, com vistas à melhoria 
da qualidade ambiental no Município de Tremembé, a Prefeitura Municipal através da Secretaria 
de Meio Ambiente está realizando uma campanha de doação de mudas.

Os munícipes interessados em arborizar a sua calçada ou local de sua propriedade, dentro do 
município de Tremembé, poderão ligar para Secretaria de Meio Ambiente no telefone 3607-1021 
e retirar mudas de árvores cedidas gratuitamente.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 113, Termo nº 6495
Faço saber que pretendem se casar THOMAS BARBOSA GOVEIA RODRI-
GUES e NATÁLIA CORRÊA DE CARVALHO, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé - SP, nascido em 13 de maio de 1990, de profissão 
auxiliar de farmácia, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Serra Negra, 105, Parque das Fontes, nesta cidade, filho de JOSÉ GOVEIA RO-
DRIGUES, falecido em Taubaté/SP na data de 10 de dezembro de 2005 e de 
ELISA BARBOSA GOVEIA RODRIGUES, de 49 anos, nascida na data de 23 
de junho de 1967, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 5 de dezembro de 1991, de profis-
são assistente de escrita fiscal, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Benjamin Bittencourt, nº 160, Araretama, Pindamonhangaba/SP, filha 
de FLAVIO DA SILVA CARVALHO, de 54 anos, nascido na data de 4 de no-
vembro de 1962, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP, natural de 
Guaratinguetá/SP e de DONARIA APARECIDA CORRÊA, de 52 anos, nascida 
na data de 12 de outubro de 1964, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/
SP, natural de Lagoinha/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 115, Termo nº 6498
Faço saber que pretendem se casar FABIO HENRIQUE FONTES e MARIANA 
RIBEIRO CITTI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, 
nascido em 19 de janeiro de 1983, de profissão programador de CNC, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Major Zanani, nº 81, Centro, nesta 
cidade, filho de JOSÉ MARCIANO FONTES, de 64 anos, nascido na data de 25 
de maio de 1952, residente e domiciliado na Navegante/SC, natural de Flores/PE 
e de ESTER CLAUDINO FONTES, de 55 anos, nascida na data de 22 de julho 
de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é 
natural de Tremembé - SP, nascida em 6 de setembro de 1989, de profissão pro-
fessora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Doze de Outu-
bro, nº 1, Parque das Fontes, nesta cidade, filha de SILVIO BENEDITO CITTI, 
de 70 anos, nascido na data de 1 de janeiro de 1947, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de MARIA ROSELÍ RIBEIRO CIT-
TI, de 50 anos, nascida na data de 21 de abril de 1966, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de Pindamonhangab/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 114, Termo nº 6496
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO DOS SANTOS LEONEL e 
RUTE DE TOLEDO BENTO, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé - SP, nascido em 27 de junho de 1978, de profissão autônomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida Santa Isabel, nº 590, 
Parque Vera Cruz, nesta cidade, filho de WILSON MARTINS LEONEL, de 61 
anos, nascido na data de 26 de outubro de 1955, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de Vassouras/RJ e de DAISY DOS SANTOS LEONEL, de 
59 anos, nascida na data de 14 de março de 1957, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
25 de março de 1980, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GERALDO BENTO, 
de 80 anos, nascido na data de 19 de novembro de 1936 e de MARIA JOSÉ DE 
TOLEDO BENTO, de 72 anos, nascida na data de 24 de agosto de 1944, ambos 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP, naturais de São Luiz do Paraitinga/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o 
presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 114, Termo nº 6497
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ INOCÊNCIO e SILVIA ROSANA 
DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamo-
nhangaba - SP, nascido em 16 de maio de 1979, de profissão pizzaiolo, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de DEVANIR INOCÊNCIO, falecido em Taubaté/SP na data de 26 de setem-
bro de 1992 e de MARTA INOCÊNCIO, de 58 anos, nascida na data de 22 de 
novembro de 1958, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/
SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 11 de dezembro de 1964, de 
profissão auxiliar de cozinha, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
na Rua Ciriaco Sebastião Borges, nº 37, Jardim Santana, nesta cidade, filha de 
RICARDO DE OLIVEIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 28 de abril de 
1989 e de MARIA GERALDA DE OLIVEIRA, falecida em Tremembé/SP na 
data de 24 de abril de 1968. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

Prefeitura de Taubaté  
abre inscrições para 

“Capoeira Angola para 
3ª Idade”

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
no dia 2 de março, as ins-
crições para “Capoeira 
Angola adaptada para 3ª 
Idade”. O programa será 
desenvolvido no Centro 
Cultural “Toninho Men-
des”.
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 13 de mar-
ço, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, no próprio Centro 
Cultural, que fica na Praça 
Coronel Vitoriano, 1, Cen-
tro.
Para as inscrições os in-
teressados devem levar 
RG, CPF, comprovante de 
endereço, uma foto 3×4 e 
atestado médico de apti-

dão para atividade física.
O objetivo do projeto é 
adaptar a Capoeira Ango-
la como forma de terapia, 
que utiliza os elementos 
desta manifestação cultu-
ral afro-brasileira para me-
lhorar a qualidade de vida 
dos idosos.
Serão utilizados exercícios 
funcionais com movimen-
tos naturais do ser huma-
no, como pular, correr, 
puxar, agachar, levantar, 
girar, empurrar, etc. O pra-
ticante ganha força, equilí-
brio, flexibilidade, condi-
cionamento, resistência e 
agilidade.
A data de inicio das aulas e 
horários serão anunciados 

posteriormente.
Crianças, jovens e adultos
Além do programa para 
idosos, a Capoeira Angola 
ainda irá atender crianças 
(a partir de dois anos), jo-
vens e adultos.
As inscrições também co-
meçam no dia 2 de março 
e vão até dia 13 do mesmo 
mês, no Centro Cultural, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h.
Os documentos exigidos 
para as inscrições são os 
mesmos para a 3ª idade. A 
data para inicio das aulas 
e horários também serão 
anunciados posteriormen-
te. Mais informações pelo 
telefone: (12) 3621-6040.

Cadastro Único de 
Taubaté realiza  

atividades com os  
beneficiários

O setor de Cadastro Úni-
co, vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento e In-
clusão Social de Taubaté, 
realizou durante o mês de 
fevereiro, atividades com 
os beneficiários atendidos, 
tanto adultos quanto crian-
ças.
Com a proximidade do 
Carnaval, e como parte da 
campanha de prevenção 
realizada pelo município, 
no dia 15 de fevereiro, 
quarta-feira, um funcioná-
rio do Ambulatório Médi-
co de Infectologia (AMI) 
realizou uma palestra so-
bre a importância do uso 
do preservativo e sobre o 
perigo das Doenças Se-
xualmente Transmissíveis 
(DSTs).
Nos dias 22 e 23 de fe-
vereiro, as crianças que 

acompanham os pais no 
atendimento, entraram no 
clima das festividades car-
navalescas, confeccionan-
do suas próprias máscaras 
e adereços.
Essas atividades foram de-
senvolvidas pela equipe 
do Projeto Recrear, que 
faz parte do NUCA (Nú-
cleo de Apoio a Criança e 
ao Adolescente), que aten-
de crianças de 0 a 10 anos, 
beneficiárias do Programa 
Bolsa Família, num espa-
ço lúdico e interativo,  que 
contribui para a valoriza-
ção da infância. Somente 
no ano de 2016 passaram 
pelo local, 10.800 crian-
ças.
O Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (Cadastro 
Único) é um instrumento 

que identifica e caracteriza 
as famílias de baixa renda, 
permitindo que o governo 
conheça melhor a realida-
de socioeconômica dessa 
população.
Nele são registradas infor-
mações como: caracterís-
ticas da residência, iden-
tificação de cada pessoa, 
escolaridade, situação de 
trabalho e renda, entre ou-
tras.
É o principal instrumento 
para a seleção e a inclusão 
de famílias de baixa renda 
em programas federais, 
sendo usado obrigatoria-
mente para a concessão 
dos benefícios do Pro-
grama Bolsa Família, da 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica, do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida, da 
Bolsa Verde, entre outros.

Centro Cultural  
“Toninho Mendes” abre 
inscrições para oficina 
de teatro em Taubaté

A Secretaria de Turismo 
e Cultura abre inscrições 
para oficinas de teatro na 
próxima quarta-feira, dia 
1º de março, a partir do 
meio (o expediente retorna 
neste horário após o Car-
naval), no Centro Cultural 
“Toninho Mendes”.
A partir do dia 2 de mar-
ço, as inscrições podem 

ser feitas no local das 8 às 
17h, e duram até o preen-
chimento das 20 vagas.
Haverá turmas de adultos, 
adolescentes e crianças 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite. Os meno-
res de idade deverão es-
tar acompanhados com os 
pais e levar cópias do RG 
e comprovante de escola-

ridade.
O inicio das aulas será no 
dia 6 de março. Mais in-
formações pelo telefone: 
3625-5140, com o profes-
sor Gilson Silva ou pelo 
e-mail: ofciteatro@bol.
com.br.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro.

COI auxilia PM  
a localizar drogas  

em Taubaté
Agentes do COI (Centro 
de Operações Integradas) 
de Taubaté flagraram qua-
tro indivíduos suspeitos de 
esconder drogas em um 
matagal nesta quarta-fei-
ra, dia 1º de março, na rua 
Lindóia, no bairro Monte 

Belo.
A Polícia Militar foi acio-
nada e encontrou 97 por-
ções de maconha, 105 pi-
nos de cocaína, R$ 880, 
três celulares e 15 muni-
ções.
Os envolvidos eram 

menores de idade, fo-
ram apreendidos,  
reconhecidos pelas ima-
gens das câmeras de moni-
toramento e encaminhados 
para a DISE (Delegacia de 
Investigações sobre Entor-
pecentes).
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Pinda retorna às
competições oficiais

da Federação Paulista 
de Futsal

Nova lei estadual limita 
volume do som emitido 
em carros estacionados

Pindamonhangaba estará 
novamente participando 
das competições oficiais 
da Federação Paulista de 
Futsal em 2017, disputan-
do o Campeonato Metro-
politano, nas categorias de 
base: Sub 12, Sub 14, Sub 
16 e Sub 18 masculino.
A participação acontece-
rá devido a uma parceria 
entre a Semelp - Secreta-

Multa ao proprietário que 
desobedecer a regra é de 
R$ 1 mil e pode quadrupli-
car em caso de reincidên-
cia no período de 30 dias
     Com o objetivo de ga-
rantir a ordem pública e 
o bem estar dos cidadãos, 
foi regulamentada no dia 
16/02, pelo governador 
Geraldo Alckmin, a Lei nº 
16.049/2015, que restringe 
ruídos causados por apare-
lhos de som instalados em 
veículos estacionados em 
vias públicas ou calçadas 
particulares.
     Será responsabilidade 
da Polícia Militar fiscali-
zar e promover o auto de 
infração e a notificação 
de multa aos proprietá-
rios que desobedecerem 
a regra, além de também 
julgar recursos interpostos 
pelos infratores.

ria Municipal de Esportes 
da Prefeitura e o Projeto 
Crianças Primeiros Passos 
- Grêmio União, projeto 
que acontece pelo quarto 
ano na cidade, com a  Lei 
de Incentivo do Governo 
Estadual aportado pela 
Gerdau.
As equipes serão forma-
das pelas crianças e ado-
lescentes destaques nas 

     Segundo a Resolução 
do Conselho Nacional 
de Trânsito – Contran nº 
624/2016, não é mais ne-
cessária a utilização de 
aparelhos de medição para 
aferição do ruído exces-
sivo, basta a constatação 
pela fiscalização da exis-
tência de som audível pelo 
lado externo que perturbe 
o sossego público.      Nos 
casos de descumprimento 
à ordem de redução do vo-
lume sonoro em que não 
for possível a retirada do 
aparelho de som instalado 
sem provocar danos ao ve-
ículo ou ao equipamento, 
o mesmo será apreendido 
provisoriamente, seguido 
da emissão do Compro-
vante de Recolhimento e 
de Remoção – CRR, pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito – Detran.SP.

escolinhas de futsal da 
Semelp e das participantes 
das turmas de iniciação do 
Projeto.
A reunião para sorteio dos 
grupos entre os 22 times 
participantes foi realiza-
da na quinta-feira (16), na 
sede da Federação Paulista 
de Futsal. A data prevista 
para o início  do Campeo-
nato é 18 de março.

     Se houver possibilidade 
da retirada do aparelho de 
som, ocorre a apreensão 
pela autoridade policial e 
posterior emissão do Auto 
de Apreensão Provisória – 
AAP, que apontará, além 
das características do apa-
relho de som, o endereço e 
o horário de atendimento 
da ocorrência.
     A multa ao proprietário 
será de R$ 1 mil, podendo 
ser quadruplicada em caso 
de reincidência no perío-
do de 30 dias. Neste pra-
zo, o proprietário poderá 
apresentar defesa do Auto 
de Infração para a Polícia 
Militar, cabendo um único 
recurso à instância supe-
rior, que será apreciado no 
prazo de até 30 dias.
Fonte: Portal do Governo 
do Estado de São Paulo
www.saopaulo.sp.gov.br

Pinda promove
audiência pública do 
transporte coletivo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover a 
primeira audiência pública 
oficial de elaboração do 
edital de concorrência da 
concessão do transporte 
coletivo, no dia 2 de mar-
ço, das 18 às 22 horas, na 
Câmara de Vereadores.
O evento vai começar com 
uma explanação da Prefei-
tura sobre a concessão de 
transporte e sobre o edital, 
e também será aberto para 
manifestação popular.
De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura e Pla-
nejamento, Urbano Reis 
Patto Filho, o objetivo é 
coletar informações po-
pulação para que serem 
analisadas e debatidas 
pela Comissão do Proces-

so de Concorrência, para 
possível inclusão no edi-
tal. “Cada pessoa interes-
sada em participar deverá 
se registrar na hora e terá 
três minutos para apresen-
tar suas propostas para o 
transporte. As autoridades 
também poderão incluir 
solicitações, para que tudo 
seja estudado pela Comis-
são”, explicou.
Segundo o secretário, após 
esta audiência, a Prefeitura 
deverá realizar mais duas 
complementares, uma em 
Moreira César e outra no 
Araretama. “Os detalhes 
serão apresentados duran-
te a própria audiência do 
dia 2 e a participação po-
pular é fundamental para 
que possamos preparar um 

amplo edital, com exigên-
cias técnicas que atendam 
os anseios da população. 
É uma grande oportuni-
dade para que os usuários 
do sistema de transporte 
público façam suas obser-
vações, sugestões e contri-
buições”, completou Ur-
bano Reis Patto Filho.
Ele explicou que a Co-
missão do Processo de 
Concorrência foi formada 
no início de 2017, com 
membros de diversas  
secretarias municipais, 
para que o processo de 
elaboração do edital aten-
da todos os requisitos le-
gais, respeitando prazos, 
exigências, e garantindo a 
ampla participação da co-
munidade.

Artista plástico de
Caraguá expõe imagens 

de Maria no Senac de 
São José dos Campos

O artista plástico e cera-
mista Carlo Cury, de Ca-
raguatatuba, realiza entre 
os dias 3 de março e 6 
de abril, no Senac de São 
José dos Campos, a Expo-
sição “Maria Mãe de To-
dos”. São 10 santos em 12 
peças feitas em esculturas 
de argila que representam 
a religiosidade e a mate-
rialidade da fé popular em 
Maria.
  A curadora da exposição, 
Rosangela Dias da Ressur-
reição, destaca que “dife-
rente dos demais trabalhos 
do artista, em “Maria Mãe 
de Todos” é apresentado o 
resultado de uma aprendi-
zagem com o mestre Wa-
ndecok Cavalcanti, com 
quem aprimorou seus co-
nhecimentos técnicos e 
conceituais”.
 Ela conta, ainda, que ao 
ser convidada para assu-
mir a curadoria da exposi-
ção já tinha conhecimento 
da sua obra e, no entanto, 
foi em busca de parâme-
tros para fundamentar essa 
Mostra. 
 Carlo Cury é formado em 
Arquitetura pela Faculda-

de Belas Artes de São Pau-
lo. Mas foi nas artes plásti-
cas que construiu carreira, 
com uma extensa produ-
ção. O desenho foi uma de 
suas primeiras formas de 
expressão.
 Ele é idealizador do proje-
to ‘Olhares Poéticos’ sobre 
o meio ambiente, que leva 
educação gratuita de arte a 
alunos da rede pública de 
ensino desenvolvido nas 
cidades de e São Paulo e 
Caraguatatuba.
 
Em 2011 descobriu a cerâ-
mica como um rico cami-
nho para criar mecanismos 
visuais nos quais pode 
aprofundar seus diálogos 
com o tridimensional, com 
participação em exposi-
ções coletivas.
 Em 2012 participou da 
formação do Grupo Ubun-
tu – Caraguatatuba, que 
reúne artistas plásticos na 
linguagem tridimensional. 
Este grupo desenvolve 
projetos coletivos como o 
“Projeto Origens” 
 Tem realizado pesquisas 
sobre cerâmica de povos 
nativos no Pará, Amazo-

nas, Mato Grosso do Sul 
e São Paulo, visitando 
museus (arqueologia) e al-
deias indígenas.
 Ele destaca que surgem 
na cerâmica - como um 
rico caminho para criar 
mecanismos visuais nos 
quais se pode aprofundar 
o diálogo com aquilo que 
se costuma chamar de re-
alidade - produção de pe-
ças figurativas de diversos 
santos católicos.
 “Estão presentes nas pe-
ças os elementos icono-
gráficos referentes a cada 
santo e por vezes as ima-
gens recebem ornamentos 
como mantos, coroas e 
broches”.
 As peças produzidas são 
queimadas em forno de le-
nha a 1.050°C e recebem a 
segunda queima no forno 
elétrico a 1.220°c.
 O Ateliê de Carlo Cury 
integra a Rota da Cerâ-
mica elaborada pela Fun-
dacc – Fundação de Arte e 
Cultura de Caraguatatuba 
e fica na rua Bartolomeu 
Bueno da Silva, 1.231, 
bairro Martim de Sá, em 
Caraguá.


