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A GAzetA dos Municípios

Pindamonhangaba
seleciona atletas para 

futebol masculino

A Secretaria de Es-
portes da Prefeitura  
de Pindamonhangaba vai 
promover uma peneira para 
o futebol masculino no  
dia 8 de fevereiro, às 19 
horas, no CE João Car-
los de Oliveira ‘João do 

Pulo’. A seleção será para 
atletas do sub 17 (nasci-
dos em 2000/2001/2002) 
para disputa das  
competições: Copa 
São Paulo - Associação  
Paulista de Fute-
bol, Jogos Abertos 

da Juventude e Jogos  
Regionais. O joga-
dor deverá levar RG 
e utilizar roupas de  
treinamento (calção, 
meião e chuteira). Mais 
informações pelo telefone 
3643-2170.

Prefeitura de Taubaté
cadastra ambulantes 

para o Carnaval

Taubaté lança nova 
campanha de prevenção 

ao Aedes aegypti

Entre os dias 1º e 8 de fe-
vereiro, os interessados 
em atuar como ambulante 
nas festividades de Carna-
val, em Taubaté,  deverão 
comparecer ao Setor de 
Fiscalização de Posturas, 
da Prefeitura, das 8h às 
11h e das 13h às 17h.
Para o credenciamento 
será necessária à apresen-
tação da licença de ambu-
lante ativa no município. 
A Secretaria de Serviços 
Públicos irá emitir 100 au-

O combate ao mosquito 
Aedes aegypti em Taubaté 
ganha um reforço de peso 
em fevereiro com uma 
campanha de prevenção 
estrelada pelo Tapa Olho 
Experimental.
O personagem satírico, 
interpretado pelo músico 
e produtor, Júnior Guima-
rães, participa de um filme 
de 30 segundos que será 
exibido na televisão e de 
outro com 60 segundos de 
duração para veiculação 
na  internet. A campanha 
ainda conta com spots 
para as rádios e adesiva-
gem nos pontos de ônibus 
de Taubaté.

torizações, podendo cada 
ambulante contar com um 
ajudante e não será forne-
cida energia elétrica para 
uso dos comerciantes. E 
botijões de gás e cilindros 
serão inspecionados pela 
Defesa Civil, conforme 
normas do Corpo de Bom-
beiros.
O ambulante credenciado 
poderá atuar nas matinês, 
no desfile do Vai Quem 
Quer (18), na Escolha da 
Corte de Momo e no Car-

A ideia é usar o humor 
como ferramenta para es-
timular o envolvimento 
da população nas ações 
de prevenção e combate 
ao mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya.
Sucesso na internet, a pági-
na do TOE (Tapa Olho Ex-
perimental) no Facebook 
teve em 2016 um total de 
1,5 milhão de visualiza-
ções. No Youtube, o canal 
do humorista conta com 
4.854 inscritos e 469.910 
visualizações. Em seus ví-
deos, Guimarães compõe 
um retrato bem humorado 
dos moradores do Vale do 

naval na Avenida do Povo 
e adjacências.
Serviço:
Credenciamento para am-
bulantes
Secretaria de Serviços Pú-
blicos/ Setor de Fiscaliza-
ção de Posturas
Endereço: Rua Urbano Al-
ves de Souza Pereira, 357 
– Jardim Santa Clara
Período: de 01 a 08 de fe-
vereiro
Horário: das 8h às 11h e 
das 13h às 17h.

Paraíba.
A nova campanha da Pre-
feitura de Taubaté também 
reforça o alerta aos cida-
dãos após os resultados da 
ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de janeiro, 
que mostrou um aumento 
nos indicadores de infes-
tação de larvas, com 4,9 
pontos no IB (Índice Bre-
teau). A população não 
pode relaxar. Mesmo com 
a queda no número de no-
tificações e redução histó-
rica nos casos de dengue 
no início deste ano, com 
quatro confirmações, a eli-
minação dos criadouros é 
fundamental. 

Inscrições para Festival 
de Marchinhas terminam 

nesta sexta-feira

As inscrições para o 10º 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pinda-
monhangaba terminam 
nesta sexta-feira (3). O 
evento abre oficialmente 
as comemorações do Car-
naval Solidário 2017, a 
partir do dia 17 de feverei-
ro, no Largo do Quartel.
Cada participante poderá 
inscrever até duas compo-
sições (individual ou em 
parceria) inéditas, ou seja, 
ainda não gravadas comer-
cialmente. Realizado por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, em cum-
primento às Leis nº 5315, 
de 21 /12/2011 e 5741, de 
16/12/2014, o Festival de 

Marchinhas homenageia, 
neste ano, “Darcy Torres”, 
e tem como objetivo res-
gatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carna-
val, além de incentivar a 
criatividade dos composi-
tores populares de todo o 
país.
As inscrições podem ser 
entregues pessoalmente 
ou enviadas por correio 
para o Departamento de 
Cultura, localizado no 
Palacete Tiradentes, na 
Praça Barão do Rio Bran-
co, 22, CEP 12400-280.  
Se for postado por correio, 
o material de inscrição 
deverá chegar ao Depar-
tamento de Cultura, no 

máximo até às 17 horas do 
dia 3.
Do total de obras inscritas, 
serão selecionadas 20 para 
as duas eliminatórias, sen-
do dez apresentadas por 
dia. A seleção das compo-
sições será realizada por 
pessoas indicadas pela Co-
missão Organizadora, com 
comprovada competência 
na área musical e carnava-
lesca.
A divulgação dos sele-
cionados será no dia 6 de 
fevereiro, no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br, onde atualmente estão 
disponíveis o regulamento 
completo e a ficha de ins-
crição para o festival. 
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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.

A busca por uma aparência jovem sempre preocupou homens e mulheres e, hoje tem 
sido tema de pesquisas constantes dos dermatologistas. Apesar das rugas serem algo 
que mais cedo ou mais tarde surgirão em nossa pele, devido a fatores orgânicos como 
a perda da elasticidade natural que ocorre com o envelhecimento, agentes externos 
são as principais causas de sua formação. A exposição demasiada ao Sol é a maior 
vilã do envelhecimento precoce. Para qualquer tipo de pele é necessário utilizar blo-
queador solar com fator 15 no mínimo. Outros hábitos que provoca rugas é o fumo. 
A fumaça tende a obstruir os poros e a danificar a pele com produtos químicos. A 
posição de dormir também influencia a beleza facial. O ideal é repousar de barriga 
para cima, evitando o contato do rosto com o travesseiro.
***
A origem da palavra manjedoura

Segundo o mestre Dionísio da Silva, manjedoura deve vir do italiano manglatola, 
cocho onde se põe comida para os animais. Por ter derivado de manjar, que tem for-
mas semelhantes no francês manger e do italiano mangiare. No latim que deu origem 
ao português, ao francês e ao italiano, há o verbo manducare, que significa mastigar. 
A manjedoura, portanto, é o lugar onde os animais comem. É importante também 
observar o sufixo douro, que aparece em palavras como ancoradouro, lugar onde o 
navio ancora, põe âncora para atracar, babadouro onde as crianças babam e bebedou-
ro onde se bebe água. É muito freqüente ouvirmos bebedor, em vez de bebedouro. 
Ora bebedor é aquele que bebe e não o lugar. Por fim, é interessante lembrar que o 
sufixo douro e variante de doiro, isso significa que as formas ancoradoiro e bebedoiro 
também existem. E para bebedoiro, o dicionário Aurélio também registra as formas 
bebedoiro e babador. Existe ainda o sinônimo bebeiro.

Humor

Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro se antecipa 
e diz: 
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados construíram a Arca 
de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que tinha pu-
xado a fiação?
***
Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu instalar um 
medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro Sísmico Nacional e en-
viou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma mensagem que dizia: Possível movi-
mento sísmico na zona. Muito perigoso, superior a Richter 7. Epicentro a três quilô-
metros da cidade. Tomem medidas urgentes e informem os resultados com urgência. 
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama que dizia: 
Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarticulado. O tal Richter 
tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos todas as zonas. Epicentro, 
Epifânio e outros três cabras safados também foram detidos. Nós não respondemos 
antes porque houve um terremoto das moléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade...
***
No velório, a viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada pergunta se 
ele conhecia seu marido:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e nos dávamos muito 
bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas pra mim.
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeee...

Mensagens

Mexa-se como uma criança: 
- A atividade física é um grande fator de promoção da qualidade e da duração da vida. 
Ande, pratique alongamento, dance. Não pare.
Coma como um índio:
- Evite produtos industrializados. Coma menos gordura. Abuse das frutas, legumes e 
verduras. Use pouco sal e reduza o consumo de açúcar.
Durma como um gato:
- Descanse o suficiente, espreguice-se ao acordar. Trate bem o seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo:
- Seja disciplinado.Mantenha seu compromisso de envelhecer com saúde. Trace ob-
jetivos e tarefas, mantendo seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho:
- Valorize as coisas boas que a vida nos dá.
Seja independente como um pássaro:
- Não dependa de ninguém para o seu estar.
Tenha a solidariedade de um cão:
- Faça-se necessário. Seja independente. Mantenha-se fiel às causas sociais.
Mantenha a crença na vida, no amor e na fraternidade.

Pensamentos, provérbios e citações

Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A concentração é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
A esperança faz transpor os obstáculos que a vida nos prepara.
Que seja feita a vontade de Deus.
Quando descanso, descanso no amor.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.
A memória é o cofre da história.
Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.

MISCELÂNEA Prefeitura de Pinda
realiza tapa-buracos

emergencial no Anel Viário

Nesta semana, a equipe da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos está realizando uma 
Operação Tapa-Buracos 
ao longo do Anel Viário, 
em caráter emergencial. 
A ação se dá devido à ne-
cessidade urgente do ser-
viço devido às constantes 
chuvas que vêm caindo na 
cidade desde o início do 
ano, e que formaram ‘pa-
nelas’ em vários trechos da 
via.
O serviço está sendo rea-
lizado com massa asfálti-
ca PMF (pré-misturada a 
frio), com material do es-
toque da Usina de Asfalto 
e, em alguns pontos com 
solo saturado, está sendo 
realizada também a troca 
de solo.
Outros pontos da cidade 
em estado crítico também 
receberão a ação, em lo-
cais que estão sendo prio-
rizados com critério, pois 
o estoque da Usina de As-
falto está reduzido desde 

o início do ano, até que a 
compra de novos materiais 
seja finalizada. De acordo 
com informações do se-
cretário de Serviços Públi-
cos, eng. Josué Bondiolli, 
este início de ano não é 
apropriado para ações 
como essa de pavimenta-
ção, pois estamos em perí-
odo de chuvas e o asfalto 
precisa de alguns dias de 
‘cura’, sem chuvas, para 
que fique corretamente 
afixado no solo. Contudo, 
essas ações são emergen-
ciais e por isso estão sendo 
realizadas. “Estamos fina-
lizando um cronograma 
intensificado que será co-
locado em prática de abril 
a setembro, que é conside-
rado o período seco, para 
preparar a cidade para as 
próximas chuvas. Além do 
tapa-buracos e da reposi-
ção de pavimentação, in-
cluiremos nesse cronogra-
ma as limpezas de bocas 
de lobo e de córregos, que 

também devem ser reali-
zadas preferencialmente 
fora do período de chu-
vas”, explicou. Além do 
material da Usina de As-
falto, a Prefeitura está ini-
ciando uma parceria com a 
Gerdau, que irá ceder es-
cória siderúrgica, material 
que também será utilizado 
para a pavimentação, mas 
da área rural.
“Estivemos na Cetesb, na 
última semana, consul-
tando o engenheiro Ferdi-
nando, que está nos dando 
as diretrizes corretas para 
fazer o projeto de aplica-
ção dessa escória siderúr-
gica em área rural. Esse é 
um material que não pode 
ser aplicado de forma ale-
atória, e sim somente por 
meio de projeto aprovado 
pela Cetesb, pois a escória 
pode aderir e contaminar 
o solo. Estamos fazendo 
tudo com responsabilida-
de e segurança”, garantiu 
o secretário Bondiolli. 

Pinda dá desconto de 
até 10% no IPTU

O pagamento em cota 
única do IPTU - Imposto 
Predial Territorial Urbano 
- em Pindamonhangaba 
tem desconto de 10%. Os 
carnês já chegaram da grá-
fica e começaram a ser de-
positados nos Correios na 
segunda-feira (30).
A previsão da Prefeitura é 

que nesta semana ainda os 
primeiros carnês cheguem 
a algumas residências. O 
primeiro vencimento será 
no dia 15 de março.
No total, serão postados 
cerca de 60 mil carnês e 
a expectativa de arrecada-
ção é de R$ 22 milhões. 
Para este ano, o percentual 

de reajuste será de 6,65%.
Além do pagamento em 
cota única, existem outras 
opções para o contribuin-
te. Caso opte por pagar em 
cota dupla, terá desconto 
de 5% em cada parcela e, 
em até 10 vezes, desconto 
de 2% até a data do venci-
mento de cada parcela. 
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 104, Termo nº 6477
Faço saber que pretendem se casar ALEC SANDRO MENDES e LEILA AN-
DRÉA DE SOUSA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Vitória 
- ES, nascido em 15 de agosto de 1973, de profissão motorista, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
DEJANIRA MENDES, de 64 anos, nascida na data de 25 de dezembro de 1952, 
residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP, natural de Nova Venécia/ES. 
Ela é natural de Jaguaretama - CE, nascida em 7 de janeiro de 1986, de profis-
são técnica de enfermagem, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
na  Rua das Dracenas, nº 30, Residencial Vale das Flores, nesta cidade, filha de 
JOSÉ ELIAS NETO, de 57 anos, nascido na data de 2 de julho de 1959 e de 
JOANA D’ARC DE SOUSA, de 53 anos, nascida na data de 23 de junho de 
1963, ambos residentes e domiciliados em  Russas/CE, naturais de Russas/CE. 
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 105, Termo nº 6478
Faço saber que pretendem se casar WELLINGTON DA COSTA BESERRA e 
SABRINE FERNANDES DA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de São Caetano do Sul - SP, nascido em 14 de agosto de 1979, de profissão 
segurança, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço 
da contraente, filho de EDVALDO PEDRO BESERRA, de 66 anos, nascido na 
data de 27 de dezembro de 1950, residente e domiciliado em Mauá/SP, natural 
de Recife/PE e de IVANI DA COSTA BESERRA, de 61 anos, nascida na data 
de 10 de fevereiro de 1955, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural 
de Duque de Caxias/RJ. Ela é natural de Santo André - SP, nascida em 30 de 
novembro de 1983, de profissão enfermeira, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua dos Manacas, nº 229, Residencial Flor do Vale, nesta cida-
de, filha de JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DA SILVA, de 58 anos, nascido 
na data de 15 de dezembro de 1958, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 
natural de Vitória da Conquista/BA e de EDILEUSA MARIA DA SILVA, de 58 
anos, nascida na data de 6 de outubro de 1958, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP, natural de São Paulo/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. 

Prefeitura de Taubaté
entrega kits escolares
para alunos da rede
municipal de ensino

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Educação, entregará aos 
alunos da rede municipal 
de ensino kits escolares 
para uso durante o ano 
letivo de 2017. Serão for-
necidos 48.172 kits, distri-
buídos entre Educação In-
fantil (Pré-Escola), Ensino 
Fundamental, Médio e 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos).
O material já foi distribu-
ído nas unidades de ensi-
no e serão entregues aos 
alunos na primeira quin-
zena de fevereiro, após o 
retorno das aulas. Serão 
realizadas solenidades 
para marcar a entrega dos 
kits, em duas escolas, com 
presença dos alunos, pais 
e autoridades. No dia 7, às 
10h, na EMEIEF Antônio 
de Angelis, no bairro Re-
gistro.  No dia 8, o evento 
será às 10h, na EMEI Yan 
Gabriel Alves Mendanã, 
no bairro Estoril.
Na Educação Infantil os 
kits são compostos por 1 
agenda, 2 cadernos de de-
senho, 4 lápis, 2 caixas de 
lápis de cor, 1 caixa de giz 
de cera, 1 caixa de caneti-

nhas, 2 borrachas, 2 apon-
tadores, 1 tesoura, 2 colas, 
1 caixa de guache, 1 caixa 
de massa de modelar e 1 
pincel.
Já para os anos iniciais 
do Fundamental, cada kit 
contém 4 cadernos de bro-
chura, 1 caderno de de-
senho, 4 lápis, 1 caixa de 
lápis de cor, 1 caixa de giz 
de cera, 1 caixa de caneti-
nhas, 2 borrachas, 2 apon-
tadores, 1 tesoura, 1 cola e 
1 régua, e nos anos finais: 
2 cadernos universitários, 
1 caderno de desenho, 4 
lápis, 1 caixa de lápis de 
cor, 2 borrachas, 2 aponta-
dores,  4 canetas, 1 tesou-
ra, 1 régua, 1 transferidor e 
2 esquadros.
Os alunos do Ensino Mé-
dio e do EJA também re-
ceberão 3 cadernos uni-
versitários, 1 caderno de 
desenho, 3 lápis, 2 borra-
chas, 2 apontadores, 4 ca-
netas e 1 régua.
Os kits foram adquiridos 
pelo valor total de R$ 
1.017.454,05, através do 
Sistema SIGARP/FNDE 
(Sistema de Gerenciamen-
to de Adesão de Registros 
de Preços), ferramenta que 

permite às prefeituras e 
aos estados a aquisição de 
equipamentos e materiais 
por meio de uma Ata de 
Registro de Preços pre-
viamente realizada pelo 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação).
A compra dos Kits Es-
colares pela Prefeitura é 
uma iniciativa que visa 
colaborar com as famílias 
na aquisição de material 
escolar, reduzindo a ne-
cessidade dos pais com-
prarem tudo com recursos 
próprios, de modo que 
cada aluno receberá um 
kit, contemplando todas as 
unidades de ensino.
SERVIÇO:  ENTREGA 
DOS KITS ESCOLARES
Dia/Hora: 07/02 (terça-
feira), às 10h
Local: EMEIEF Antô-
nio de Angelis. Rodovia 
Oswaldo Cruz, Km 14 (ao 
lado do Pamo), bairro do 
Registro.
Dia/Hora: 08/02 (quarta-
feira), às 10h
Local: EMEI Yan Gabriel 
Alves Mendanã. Rua João 
Vanone, nº 430 , bairro Es-
toril

ESF Água Quente é
entregue após reformas

em Taubaté

Taubaté recebe Folia de Reis
e Premiação de Concurso de 

Presépios neste
final de semana

A Prefeitura de Taubaté en-
tregou nesta quinta-feira, 
2 de fevereiro, as obras de 
revitalização da unidade de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) Água Quente. 
A unidade recebeu as me-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura realiza neste 
domingo, dia 5, o 26º En-
contro de Folia de Reis em 
Taubaté. O evento, que 
acontece das 9h às 12h, 

lhorias para maior confor-
to à população. Entre as  
melhorias estão serviços 
de alvenaria, pintura, rede 
elétrica, além da instalação 
de novos equipamentos.  
Esta é a segunda unidade 

no Centro Cultural Toni-
nho Mendes, também irá 
premiar os vencedores do 
Concurso de Presépios. 
A festa será animada pe-
los grupos Adoração de 

de saúde entregue este ano 
e a 43ª desde a reestrutura-
ção iniciada na última ges-
tão. O ESF Água Quente 
está localizado à rua José 
Teófilo da Cruz, 600, Água 
Quente, Taubaté – SP.

Presépios do Parque Ban-
deirantes e Folia de Reis 
do Parque São Cristóvão. 
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
1, no Centro.
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Unidades educacionais 
recebem limpeza para 

volta às aulas em Pinda

As aulas na Rede Muni-
cipal de Ensino terão iní-
cio no dia 6 de fevereiro. 
Para acolher os mais de 12 
mil alunos municipais, as 
39 escolas e os 18 Cmeis 
(Centro Municipal de 
Educação Infantil) - anti-
gas creches - estão rece-
bendo serviços de poda de 
vegetação.
Uma força-tarefa para a 
limpeza de vegetação da 
parte interna e externa de 
todas as unidades está sen-

do realizada pela empresa 
terceirizada pela Prefei-
tura, a Coletora Pioneira, 
desde a semana passada. 
Nesta segunda-feira (30), 
a equipe estava na Escola 
Municipal Gilda Piorini 
Molica, no bairro São Ju-
das. Além das unidades 
escolares, duas equipes da 
Coletora Pioneira também 
estão realizando a poda de 
vegetação do Anel Viário. 
Nesta segunda-feira, uma 
estava na altura do Parque 

da Cidade e outra, já pró-
xima à rotatória Mazzaro-
pi, no bairro do Socorro, e 
de lá seguirá sentido Ara-
retama.
Nesta quinta-feira (2), 
será feita uma reunião en-
tre a diretoria da Pioneira 
e equipe da Secretaria de 
Serviços Públicos da Pre-
feitura, para a definição 
de um plano de ação dos 
próximos pontos de maior 
prioridade para a limpeza 
de vegetação.

Prefeitura de Taubaté 
inicia emissão de
carnês de IPTU

A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças de 
Taubaté iniciou na última 
semana, a emissão dos 
117.000 carnês de IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano).
Por enquanto, o munícipe 
deve efetuar o pagamen-
to nas agências do Banco 
Itaú. Mas em breve outras 
instituições bancárias se-
rão credenciadas para re-
cebimento do imposto.
O contribuinte terá a 

opção de quitar o car-
nê já no primeiro venci-
mento (19, 20 e 21/02) 
com 10% de desconto.  
O quê também pode ser 
feito na data do segun-
do vencimento (19, 20 e 
21/03), com um abatimen-
to de 5% do valor pago em 
cota única e ainda poderá 
parcelar em 10 vezes.
Em caso de dúvidas 
ou negociação de dé-
bitos, a orientação é  
de que o munícipe compa-

reça à Divisão de Controle 
de Arrecadação, na sede da 
Prefeitura que fica à Ave-
nida Tiradentes, nº 520, 
Centro ou telefone para  
3625-5143 e 3625-5080 ou  
envie um e-mail para pmt.
arrecadacao@taubate.sp.
gov.br.
Importante também 
que o contribuinte  
mantenha atuali-
zado seus dados  
cadastrais junto à Admi-
nistração Municipal.

Prorrogado para dia
10 o pagamento do IPTU 

em conta única com
desconto de 10%

O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Júnior, assinou 
um decreto prorrogando 
para o dia 10 de fevereiro 
o pagamento do IPTU em 
cota única para o contri-
buinte que queira ter des-
conto de 10%.
A decisão foi tomada de-
pois que o prefeito teve 
conhecimento de alguns 
atrasos de entrega de car-

nês, bem como problemas 
identificados em institui-
ções bancárias.
Os outros vencimentos 
continuam valendo, ou 
seja, dia 20 de fevereiro 
para pagamento em cota 
única com desconto de 5% 
e também dia 20 de feve-
reiro para o contribuinte 
que prefere pagar parcela-
do. Além das Casas Loté-

ricas, o pagamento poderá 
ser feito na Caixa Econô-
mica Federal e no Internet 
Banking e terminais de 
autoatendimento (caixas 
eletrônicos) do Banco do 
Brasil, Bradesco e Itaú. 
Quaisquer informações 
podem ser obtidas pe-
los telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (setor de 
Cadastro Imobiliário).

Mestres para a Lumiar 
pública em Santo
Antônio do Pinhal

A Secretaria Municipal 
de Educação está abrindo 
cadastro de reserva para 
Mestres Locais, Oficinei-
ros e Professores (com ca-
dastro de microempreen-
dedor individual – MEI). 
Que se interessem por 

criar e desenvolver proje-
tos para 1° ou 2° bimestres 
na Lumiar Pública do bair-
ro do Rio Preto e na Lu-
miar Pública do Lajeado.
São interessantes áreas 
que envolvam movimento 
movimento, música, ciên-

cias, teatro e outras áreas 
afins.
O cadastro poderá ser re-
alizado do dia 06/02 à 
24/02, das 8h às 10h30m e 
das 12h às 16h.
Informações: (12) 3666-
1608

Estão abertas até o dia 14 
de fevereiro as inscrições 
para o Curso Livre de 
Mangá na Biblioteca Mu-
nicipal Prof. Harry Mau-
ritz Lewin.
O curso, totalmente gra-
tuito, é aberto ao público 
a partir de 07 anos e acon-
tece sempre às quartas-fei-
ras, em dois horários: das 
09h às 12h ou das 14h às 
17h (o aluno escolhe o ho-

rário).
Coordenado pelo poeta 
e artista Cássio Saga, o 
curso tem duração de 03 
meses e pretende ensinar 
a História e as técnicas 
desse milenar desenho ja-
ponês, que encontra mui-
tos adeptos e admiradores 
em Campos do Jordão. A 
Prefeitura já realiza, desde 
2013, um concurso livre 
que premia anualmente os 

melhores desenhos.
O curso tem apenas 
30 vagas por perío-
do, e as inscrições po-
dem ser feitas pelo site  
www.concursosculturais-
cj.blogspot.com.
Maiores informações: (12) 
3664-4427, com Mauricio, 
ou na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura (rua 
Brigadeiro Jordão, 1236 - 
Abernéssia).

Estão abertas as inscrições 
para o Curso Livre de Mangá 

em Campos do Jordão


