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A GAzetA dos Municípios

Representantes da
Prefeitura de Ubatuba

reúnem-se com
moradores da região Sul

Representantes da prefei-
tura de Ubatuba estiveram 
na Regional Sul da cidade 
participando de uma reu-
nião com moradores e re-
presentantes da região na 
última semana. O princi-
pal assunto foi a situação 
atual do cemitério existen-
te e o novo a ser constru-
ído. Aproximadamente 90 

pessoas participaram do 
encontro, trazendo suas 
dúvidas. Para o secretá-
rio adjunto de Serviços 
de Infraestrutura Pública, 
Carlos Peixoto Jr, “a reu-
nião foi muito dinâmica e 
positiva, de total aceitação 
pela comunidade presente. 
Fomos muito bem acolhi-
dos e recepcionados por 

todos, e apresentamos tudo 
aquilo que a comunidade 
local esperava”, destacou. 
A Prefeitura vai estudar, a 
curto prazo, a possibilida-
de de encontrar uma área a 
ser destinada para a cons-
trução do novo cemitério 
e apresentar à comunidade 
a proposta em uma nova 
oportunidade.

Prefeitura de Ubatuba  
estende pagamento de 
cota única do IPTU até  

10 de março

A Secretaria de Fazenda 
da Prefeitura de Ubatuba 
comunica que o pagamen-
to do Imposto Predial de 
Territorial Urbano (IPTU) 
em parcela única, com 
desconto, poderá ser fei-
to até o dia 10 de março. 
Isso é o que institui a Lei 
n. 3968, sancionada em 23 
de fevereiro de 2017.
A medida é válida apenas 
para quem ainda não pa-
gou seu imposto e tem o 

objetivo de diminuir a ina-
dimplência e aumentar a 
arrecadação.
Quem já iniciou o paga-
mento do IPTU de maneira 
parcelada também poderá 
beneficiar-se da medida, 
solicitando por meio de re-
querimento o direito à res-
tituição, que ocorrerá em 
até 30 dias.
Os boletos para pagamen-
to da cota única podem ser 
emitidos junto ao Fácil – 

posto de atendimento ao 
cidadão – localizado na 
Prefeitura de Ubatuba (rua 
Dona Maria Alves, 865 
– Centro) ou pela inter-
net, no portal de serviços 
(http://servicos.ubatuba.
sp.gov.br/, ícone 2ª via do 
IPTU).
Para orientações sobre 
como emitir o boleto pela 
internet, consulte o link: 
http://www.ubatuba.sp.
gov.br/iptu2017

Andamento do Projeto Rio da 
Prata Limpo em Santo  

Antônio do Pinhal

Campanha Coleta de 
Pneus em Santo  

Antônio do Pinhal

Equipe do Projeto Rio da 
Prata Limpo está em ação!
Dia 23/02  
(quarta-feira) a equipe re-
alizou visitas nas residên-

Prefeitura inicia Campa-
nha de coleta de pneus 
usados.
Se você tem guardado na 
sua casa ou sabe de al-
guém que tenha pneus 
usados atrapalhando. 

cias da rua Lourenço de Sá 
e no bairro Cristal.
O intuito das visitas é o de 
identificar residências que 
não possuem ligação de 

Chegou a hora de dar 
um fim nesse objeto,  
que se não for coloca-
do em local seguro pode 
se tornar um depósito de  
larvas do mosquito Aedes 
Aegypti.

esgoto na SABESP ou não 
possuem fossa séptica.
Todos unidos  
para limparmos o nosso 
Rio da Prata!

Não percam mais tempo!
Leve os pneus no local da 
Coleta.
Informações: (12) 3666 
1871 – Secretaria de Saú-
de ou (12) 3666 2044 – 
Garagem Municipal
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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.

MISCELÂNEA

Carnaval no ‘Chão Caipira’ 
atraiu uma multidão de foliões 
paraibunenses e visitantes na 

festa do Milhofolia 2017

A Prefeitura de Paraibu-
na, por meio da Diretoria 
Municipal de Turismo e a 
Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva” 
realizaram uma grandiosa 
festa para celebrar mais 
uma edição do Milhofolia 
– Pamonhada e Carnaval 
de rua de Paraibuna. O 
evento contou com o apoio 
de vários parceiros: Dire-
torias Municipais, Conse-
lho Municipal de Turismo 
(Comtur), Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Paraibuna, Polícia Militar 
e Polícia Civil.
     O Carnaval 2017 trans-
formou Paraibuna em um 
espaço de diversão, pro-
pício para uma brincadei-
ra saudável e em família. 
As ruas foram tomadas 
por foliões e blocos car-
navalescos que animaram 
moradores e turistas vin-

dos de diversas cidades da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e de outras 
localidades.
     Para garantir uma mu-
sicalidade peculiar ao 
carnaval paraibunense, as 
marchinhas tradicionais 
dividiram espaço com as 
composições próprias dos 
blocos, que falavam um 
pouco dos costumes do 
município, das situações 
rotineiras, entre outros.
     As matinês, organiza-
das pela Fundação Cultu-
ral “Benedicto Siqueira e 
Silva”, animaram crianças 
e adultos, com as bandas 
Pé no Brejo, Pira Pira Pa-
raibuna e Corujinha. Cen-
tenas de crianças compa-
receram à Praça da Matriz 
para brincar e se divertir 
na companhia dos bone-
cões.
     A turista de Santa Isabel 

(Grande São Paulo), Cláu-
dia Kawaguti, elogiou o 
Carnaval de Paraibuna. 
“Minha filha passou pela 
cidade, antes de ir ao lito-
ral; ela disse pra gente vir 
aqui que a festa estava óti-
ma...Viemos em três car-
ros e, ao chegarmos aqui, 
percebemos um clima 
maravilhoso e de muita 
alegria. Esta é a nossa pri-
meira vez no Carnaval de 
Paraibuna e, com certeza, 
voltaremos mais vezes!”, 
afirma Cláudia.
     Ao total, 12 blocos ani-
maram o público no Car-
naval deste ano: Pira Pira 
Paraibuna, Carna Maiden, 
Camisa, Pé no Brejo, Blo-
co das Meninas, Chega o 
Mio, Bin Laden, Batorlo-
ve, Bloco dos Bruto, Co-
rujão, Corujinha (dedica-
do às crianças) e Bloco da 
Bica.
     Segundo o sargento Luis 
Souza, comandante da Po-
lícia Militar de Paraibuna, 
a cidade recebeu cerca de 
15 mil pessoas, por dia, no 
período das 11 da manhã 
à meia-noite. “Apesar do 
grande volume de foliões 
na cidade, o Carnaval foi 
tranquilo e tudo transcor-
reu bem. O número de 
ocorrências foi até menor 
do que o registrado no ano 
passado”, declara Souza. 

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
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O Procon é um serviço público, mantido pelo governo do estado, 
que tem como finalidade proteger, amparar e defender o consumi-
dor de práticas comerciais enganosas ou que lhe tragam danos ou 
prejuízos.

Cabe ao Procon orientar, receber, analisar e encaminhar reclama-
ções, consultas e denúncias de consumidores, fiscalizar previa-
mente os direitos do consumidores e, quando for o caso, aplicar 
sanções.

Como utilizar os serviços do Procon

Algumas informações podem ser fornecidas pelo telefone, mas para encaminhar reclamações e de-
núncias é preciso comparecer pessoalmente ao Procon. Para isso, é fundamental que o consumidor 
junte cópias de toda documentação que puder (nota fiscal, recibos, contratos, certificado de garantia, 
cartões de cobrança, carnês e comprovantes de pagamento em geral), para que fique bastante carac-
terizado o prejuízo causado, facilitando assim a solução ou encaminhamento do problema.

O consumidor paga alguma coisa pelos serviços prestados pelo Procon?

Não, os serviços prestados não são cobrados. Contudo, as cópias dos documentos necessários para 
abertura da reclamação (RG, CPF, comprovante de residência e da relação de consumo) devem ser 
providenciadas pelo próprio usuário do serviço.

1- Quem é consumidor?

Segundo o artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva, que 
adquire um produto ou contrata um serviço como destinatário final, para satisfazer suas necessidades 
pessoais ou familiares.

2- Quem é Fornecedor?

Conforme preconiza o artigo 3º do CDC, fornecedor é toda a pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços.

3- Quem pode procurar pelo Procon?

Toda pessoa física ou jurídica que contrata um serviço ou adquire um produto como destinatário 
final, e venha a ter algum problema nessa relação consumerista.

4- O que é produto e serviço?

Considera-se produto qualquer objeto colocado à venda no comércio: automóvel, roupa, eletrodo-
méstico, alimentos, imóveis etc. Podem ser duráveis: aqueles que não desaparecem com seu uso, 
como, por exemplo, carro, roupa, geladeira, relógio, etc, ou não-duráveis: são os produtos que se 
consomem, acabam, logo após o uso, como os alimentos e bebidas. Por sua vez Serviço é qualquer 
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Como exemplo, temos a pres-
tação de serviços bancários, financeiros, de pedreiro, mecânico, cabeleireiro etc.

5- Quais os meios de atuação Procon?

O Procon de Cunha atua diretamente nas relações de consumo, entrando em contato com a empresa, 
via telefone ou carta, e solicitando a solução do problema do consumidor. O consumidor que se sentir 
prejudicado poderá procurar pelo Procon onde será feita o estudo de seu caso. Chegando ao Órgão é 
feita uma triagem prévia com o lançamento dos dados do consumidor e do fornecedor no SINDEC – 
sistema de registro utilizado pelo Procon. Em seguida é feita uma análise do caso e, de acordo com 
o problema, podem ser feitos os seguintes registros: Simples Consultas – quando é prestado algum 
esclarecimento ao consumidor sem entrar em contato com a empresa, ou quando é solicitado seu re-
torno com documentação para nova análise ou abertura de procedimentos. Atendimento Preliminar 
– quando o problema do consumidor é resolvido por telefone já no primeiro contato com a empresa; 
CIP – quando é gerada a Carta de Informações Preliminares e a empresa é notificada a apresentar 
uma resposta para o consumidor; Cálculos de antecipação de Dívida – quando o consumidor solicita 
o cálculo visando antecipar o seu financiamento. Retornos de CIP – quando o consumidor compare-
ce para tomar ciência da resposta enviada ou é efetuada a baixa da CIP por outros motivos Abertura 
de reclamação – quando é aberto procedimento administrativo com a designação de audiência para 
tentativa de acordo entre as partes. Pode ser aberto diretamente, sem o envio de CIP, ou quando não 
é apresentada resposta ao consumidor ou se a mesma não atende as suas solicitações.

O Procon pode ainda receber denuncias que serão enviadas ao setor de fiscalização da Fundação 
Procon de São Paulo para apuração dos fatos. 6- Além do Procon o consumidor pode fazer denun-
cias a outros Órgãos? No caso de empresas regulamentadas pelo Poder Público, como empresas de 
telefonia, Concessionárias de Serviços de Energia, prestadores de serviços bancários dentre outros, 
o consumidor poderá reclamar nas agências regularizadoras como Anatel; Aneel e Banco Central. 
O consumidor poderá ainda solicitar ainda revisões contratuais, questionar juros abusivos e indeni-
zações por eventuais danos materiais e morais junto ao Poder Judiciário. Problemas que podem ser 
encaminhados ao Procon Todos os problemas relacionados à compra de produtos e prestações de 
serviços podem ser encaminhados ao Procon. Alguns destes problemas são:

ALIMENTAÇÃO: qualidade e quantidade, higiene dos estabelecimentos, prazo de validade venci-
do, etc.
ASSUNTOS FINANCEIROS: cobranças indevidas, multas mal calculadas, envio de cartão sem 
solicitação, nome do consumidor enviado indevidamente ao SPC, falhas em transações eletrônicas, 
etc.
HABITAÇÃO: problemas na prestação de serviços essenciais (água, esgoto, energia elétrica, gás, 
telefone), como cobranças indevidas (ligações telefônicas não reconhecidas, elevação injustificada 
de consumo, serviço não solicitado), interrupção do serviço sem justificativa; aumento abusivo de 
prestação, problemas com aluguel, condomínio, etc.
PRODUTOS: defeito ou mau funcionamento não causado por uso indevido do produto, não cum-
primento do prazo de entrega prometido ou a entrega de um produto que não corresponde ao que 
foi comprado, produto não corresponde ao que foi anunciado ou não cumpre o que foi dito em sua 
propaganda etc.
SAÚDE: problemas relacionados a hospitais, clínicas, laboratórios, medicamentos, planos de saúde, 
além de serviços veterinários.
SERVIÇOS: problemas relacionados à prestação de serviços contratados com empresas telefônicas, 
escolas particulares, planos de saúde, consórcios, cartões de crédito, assistência técnica e serviços 
autônomos em geral etc. Prazos para reclamação O Código de Defesa do Consumidor determina 
prazos para que o consumidor apresente reclamações sobre o não funcionamento ou a qualidade dos 
produtos comprados ou serviços recebidos. Estes prazos são contados a partir da data que o produto 
ou serviço foi recebido ou prestado. Se o defeito não é do tipo que pode ser imediatamente notado, 
os prazos começam a ser contados a partir da data em que o problema apareceu.
Os prazos são:

30 dias: para produtos ou serviços não duráveis, por exemplo: alimentos, serviços de lavagem de 
roupas numa lavanderia, etc;
90 dias: para produtos ou serviços duráveis, por exemplo: eletrodomésticos, reforma de uma casa, 
pintura do carro, etc.

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
DO ATENDIMENTO DO 
PROCON MUNICIPAL

DE CUNHA – SP

Com nota 10 em todos 
quesitos Leões do Ita é 
Tricampeã do Carnaval 

de Ilhabela

Melhorias na 18ª Pamonhada 
de Paraibuna conquista o  

público e faz o evento ganhar 
ainda mais qualidade

Água na Boca conquistou 
o 2º lugar e Unidos de Pa-
dre Anchieta a 3ª coloca-
ção
Na manhã de terça-feira 
(28/2), a Escola de Samba 
Leões do Ita gritou o título 
de tricampeã do “Carnaval 
da Vela”. A escola Leões 
do Ita levou para a aveni-
da do samba a história da 
criação do universo, dos 
rios, dos mares, abordando 
a natureza e seus encantos, 
com o tema: “A Leões do 
Ita Canta as Maravilhas do 
Criador”, composta pelo 
Maestro Jota.
A agremiação recebeu 
nota 10 em todos os que-
sitos somando 80 pontos. 
Segundo o presidente de 
honra da escola, Ditinho 
Elegância, a pontuação 
é consequência de muito 
trabalho e dedicação de to-

A tradicional Pamonhada 
de Paraibuna, organizada 
pelo Lar Vicentino, com 
o apoio da Prefeitura caiu 
nas graças do público por 
conta das melhorias reali-
zadas pelos organizadores 
do evento, em 2017.
     A principal novidade, 
neste ano, foi a utilização 
de uma máquina de ralar 

dos os componentes.
“A escola é a caçula do 
Carnaval de Ilhabela, nós 
temos dois terceiros luga-
res, dois vices e três títulos 
de campeã, realmente é um 
negócio fantástico, nin-
guém conseguiu isso, mas 
é fruto de muito trabalho. 
Estamos extasiados, muito 
felizes. Sabemos que foi 
muito esforço para não er-
rar e buscar a perfeição, e 
acredito que neste ano nós 
conseguimos porque foi 
nota 10 em todos os que-
sitos, isso não é inédito em 
Ilhabela, mas pela primei-
ra vez não foi contestado, 
chegamos no objetivo, no 
ápice do nosso trabalho 
social e cultural. Agora va-
mos para a quadra, como 
todos anos fazemos, inde-
pendentemente de sermos 
campeões, ou não, para 

milho, capaz de processar 
60 espigas por minuto, o 
que facilitou o trabalho 
dos voluntários e contri-
buiu para tornar mais rápi-
da à produção de pamonha 
e cural, ajudando a dimi-
nuir o tempo de espera na 
fila.
     O casal Rafael Santana 
e Tábata Oliveira saiu de 

comemorarmos”, declarou 
Ditinho.
Além dos 500 integrantes 
e dos quatro carros alegó-
ricos, a agremiação levou 
pela primeira vez para a 
Avenida do Samba, o pro-
jeto social desenvolvido 
por ela, a Escolhinha de 
Bateria do Mestre Leléco, 
uma ação que funciona du-
rante o ano todo, ensinan-
do a arte da música para 
crianças a partir dos oito 
anos.
Classificação Geral
1º Lugar – Leões do Ita
2º Lugar – Água na Boca
3º Lugar – Unidos de Pa-
dre Anchieta
4º Lugar – Unidos do Gar-
rafão
5º Lugar – Mocidade Inde-
pendente
6º Lugar – Mocidade Sul 
da Ilha

Taubaté para degustar as 
delícias do milho; eles elo-
giaram a qualidade da fes-
ta. “Esta é a quarta vez que 
a gente vem aqui, a cidade 
é bem tranquila para quem 
deseja brincar o carnaval 
em família e saborear os 
quitutes do milho. Nós fi-
camos surpresos de conse-
guir pegar a pamonha tão 
rápido, pois já teve ano 
que fomos embora sem 
conseguir comprar a pa-
monha da cidade, que por 
sinal é deliciosa”, confessa 
o casal.   A Pamonhada de 
Paraibuna é realizada com 
o objetivo de valorizar o 
costume e, principalmen-
te, arrecadar fundos para o 
Lar Vicentino que assiste 
idosos carentes do muni-
cípio.
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Carnaval de Tremembé foi 
sucesso de público,  

segurança e organização

O Carnaval foi de mui-
ta animação e alegria em 
Tremembé. A festa foi su-
cesso de público, reunindo 
mais de 120 mil pessoas 
entre os dias 24 e 28 de 
fevereiro. O prefeito Mar-
celo Vaqueli, acompanhou 
a folia e destacou a gran-
diosidade da festa, que 
cresce a cada ano. “Todos 
os cantos estão lotados de 
foliões. Em todos os luga-
res, gente de todas as ida-
des e de várias outras cida-
des estão curtindo o nosso 
carnaval, fico feliz demais 
em ver crianças e famílias 

se divertindo com a total 
segurança.” – destacou o 
gestor. Este ano, além do 
grande número de público 
que veio conferir o carna-
val da cidade, a Prefeitu-
ra de Tremembé também 
trabalhou forte para pro-
porcionar mais segurança 
aos foliões. Com o ótimo 
apoio da Policia Militar, 
o município NÃO RE-
GISTROU NENHUMA 
OCORRÊNCIA GRAVE 
e ainda pôde dar um gran-
de suporte na estruturação 
para levar mais comodida-
de e alegria aos foliões.

POLOS INFANTIS – O 
carnaval de Tremembé foi 
para todas as idades. O pú-
blico infantil também teve 
sua vez com o 1º Bloco 
Vai Quem Quer Kids, Es-
paço Criança e Fraldário. 
“Tivemos atrações para 
os pequenos também. Eles 
brincaram com segurança 
e seus pais também pude-
ram se divertir. Este é o 
nosso carnaval: para gente 
de todas as classes, raças, 
lugares e idades”, afirmou 
Marcela Tupinambá, Se-
cretária de Turismo e Cul-
tura.

Carnaval Solidário  
reúne mais de 150 mil 

pessoas em Pinda

Mais de 150 mil pessoas 
participaram das festivi-
dades oficiais do Carnaval 
Solidário 2017 em Pinda-
monhangaba, de acordo 
com os organizadores da 
programação. Os eventos 
tiveram início com o Fes-
tival de Marchinhas, reali-
zado de 17 a 20 de feve-
reiro, no Largo do Quartel.
Além do Festival, o Pré-
Carnaval de Moreira César 
com o Bloco do Barbosa, 
completou a programação 
antecipando a folia, que 
começou pra valer no sá-
bado (25), com o Bloco 
das Dondocas e terminou 
só na noite de terça-feira 
(28). Diversos blocos par-
ticiparam da programação, 
fora do circuito oficial, 
abrilhantando ainda mais 
a festa na cidade.  
Um dos blocos mais anti-
gos da cidade, o Bloco das 
Dondocas vem se firman-
do ao longo dos anos como 
o destaque das manhãs de 
sábado pelas ruas do cen-
tro. Neste ano, a estimati-
va é que cerca de 10 mil 
pessoas acompanharam o 
bloco, em que participam 
homens vestidos de mu-
lher e mulheres vestidas 
de homem. Mas todos são 
bem-vindos, com ou sem 
fantasia.
No entanto, o campeão de 
público, mais uma vez, 
foi o Juca Teles e a ban-
da Estrambelhados, que 

arrastaram uma multidão 
do Largo do Quartel até 
a Avenida Nossa Senhora 
do Bonsuceso. Cerca de 
40 mil foliões acompanha-
ram o bloco luizense.
Outra novidade que sur-
preendeu apesar do ho-
rário, foi o bloco Socó da 
Madrugada, animado pela 
Banda Folia. Mais de 10 
mil pessoas acompanha-
ram o bloco na tarde de 
segunda-feira (27), pelo 
mesmo percurso do bloco 
de São Luiz do Paraitin-
ga. Nos anos anteriores, o 
Socó saía à meia-noite de 
sexta-feira - também com 
grande público -, abrindo 
o Carnaval mas, neste ano, 
devido às orientações da 
Polícia Militar, o bloco foi 
transferido para a tarde de 
segunda, o que não aca-
bou com seu brilho, mes-
mo com a chuva que caiu 
na cidade, na reta final do 
percurso.
O domingo e a terça-feira 
de carnaval tiveram como 
principais atrações os blo-
cos carnavalescos de Pin-
damonhangaba: FFDÉF, 
Chique Chitas, Império da 
Banana Ouro, Nego Loko, 
Amigos do Terreirão, blo-
co do Português, Pé na 
Cova e Bloco do Coringão.
Na Avenida Nossa Senho-
ra do Bonsucesso e no 
Largo do Quartel, eventos 
durante a tarde e a noite 
completaram a folia. Nes-

te ano, bandas e músicos 
de Pindamonhangaba ani-
maram a festa nestes dois 
locais.
Carnaval enxuto
Como a maioria das cida-
des brasileiras, Pindamo-
nhangaba enfrenta uma 
crise econômica, por isso, 
apostou em um carnaval 
mais “enxuto”, com gastos 
menores, infraestrutura 
mais modesta. No total, o 
investimento para a reali-
zação do Carnaval foi de 
R$ 250 mil, representando 
uma economia de cerca de 
50% com relação à festa 
nos anos anteriores.
Além de ser um evento 
que faz parte da cultura 
popular, o Carnaval aque-
ce a economia da cidade, 
por meio da rede hoteleira 
e do comércio. Sem falar 
da melhor oportunidade 
do ano para vendedores 
ambulantes e músicos da 
cidade garantirem uma 
renda extra.
“Recebemos um público 
maravilhoso neste carna-
val e a expectativa já era 
muito boa. A gente pode 
dizer que foi excelente. A 
população entendeu a nos-
sa situação econômica. É 
um carnaval mais enxuto, 
mas muito alegre, carnaval 
família, e no ano que vem 
nós faremos um carnaval 
ainda mais bonito”, disse 
o coordenador de eventos 
Ricardo Flores.

Setor hoteleiro de 
Caraguatatuba comemora 

melhor Carnaval com  
97% de ocupação

O setor hoteleiro de Cara-
guatatuba quebrou recor-
des durante o Carnaval de 
2017. Segundo avaliação 
do Conselho Municipal de 
Turismo, (Contur), a taxa 
de ocupação dos leitos em 
hotéis e pousadas foi de 
97%, fazendo deste Car-
naval, o de maior sucesso 
para o setor na história da 
cidade.
 Para efeito de compara-

ção, os números de 2017 
superaram a estatística 
no Carnaval passado, em 
2016, que teve 65% dos 
leitos ocupados.
 O recorde ganha mais re-
levância, quando compa-
rado com o nível de ocu-
pação de hotéis e pousadas 
no período de Reveillon de 
2017, quando foram obti-
dos 82% de leitos ocupa-
dos.  Para o presidente do 

Contur, Rodrigo Tavano, 
os resultados do Carnaval 
foram extremamente posi-
tivos. “Nunca tivemos um 
Carnaval como o de 2017. 
Os números de ocupação 
dos hotéis foram fantásti-
cos e superou até mesmo 
a época de Reveillon. Este 
foi sem dúvidas o melhor 
Carnaval de todos os tem-
pos para o setor hoteleiro 
em Caraguatatuba”. 


