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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Tremembé
divulga a programação

Carnaval 2017

Escolinha de Judô
começa nesta 2ª feira 

em Taubaté

Centro Cultural oferece 
aulas de dança a partir 

de domingo em Taubaté

Operação Mão de Ferro 
aumenta segurança na 

cidade de Pinda

A Prefeitura de Tremembé 
aguarda um grande públi-
co neste carnaval de 2017, 
com isso, várias medidas 
serão tomadas para preser-
var a segurança e garantir 
a alegria dos foliões.
Entre elas estão; reforço 
policial no evento e nos 

A Prefeitura de Taubaté 
inicia nesta segunda-fei-
ra, dia 6, a Escolinha de 
Judô no ginásio do Parque 
Municipal do Jardim das 
Nações. As aulas são gra-
tuitas e acontecem as se-
gundas e sextas-feiras.
Confiram as turmas e ho-
rários:

O Centro Cultural ofere-
ce a partir do dia 5, aulas 
de dança para crianças de 
5 a 7 anos, as terças fei-
ras, das 18h às 18h50h,  
e para adultos, as se-
gundas e quartas-feiras, 

A Polícia Militar iniciou 
mais uma etapa da opera-
ção ‘Mão de Ferro’ no dia 
3 de fevereiro, com abor-
dagens de carros e motos 
na região da praça Monse-
nhor Marcondes. 
De lá, 20 policiais saíram 
em direção aos bairros da 
cidade, onde acontecem 
ações de saturação e blo-
queio para combater a cri-

bairros, aumento do nú-
mero de seguranças e fis-
cais, estruturas e o início 
e término das festividades 
mais cedo.Desde 2013, 
Tremembé vem se desta-
cando pela realização de 
um carnaval voltado para 
família, sempre buscan-

2ª feira: Iniciação – 16h às 
17h
Intermediário – 16h às 17h
3ª feira: Kids (de 5 a 8 
anos) – 16h às 17h
Intermediário – 16h às 17h
4ª feira: Iniciação – 16h às 
17h
Intermediário – 16h às 17h
5ª feira: Kids (de 5 a 8 

das 19h às 22h. Jovens  
entre 14 anos e 18 anos 
devem estar acompa-
nhados ou com autori-
zação dos responsáveis.  
Outra atividade são 
as aulas de Jongo,  

minalidade e aumentar a 
segurança da população.
 Segundo o sargento Cou-
tinho, a saturação ocorre 
com circulação de via-
turas da PM procuran-
do situações anormais 
e atividades suspeitas,  
além de ronda.  
Os bloqueios consistem 
em intervenções de trânsi-
to, que serão apoiadas por 

do preservar a segurança 
de todos. Durante esses 4 
anos, NÃO registramos 
nenhuma ocorrência gra-
ve.Vamos juntos, com paz 
e alegria continuar reali-
zando o MELHOR CAR-
NAVAL FAMÍLIA DO 
VALE!

anos) – 16h às 17h
Intermediário – 16h às 17h
6ª feira:
Iniciação – 16h às 17h
Intermediário – 16h às 17h
O Parque Municipal do 
Jardim das Nações fica na 
rua Espanha, 180. Mais in-
formações pelo telefone: 
(12) 3625-5093.

que acontece as terças-fei-
ras, das 19h30 às 22h. O 
Centro Cultural fica na Pra-
ça Coronel Vitoriano nº 1,  
Centro. Mais infor-
mações pelo telefone:  
(12) 3621-6040.

agentes de trânsito da Pre-
feitura.
 A Guarda Municipal tam-
bém faz parte da iniciativa 
e dá suporte em todas as 
ações.
 No período da tarde, a 
operação vai receber o re-
forço de 35 alunos-solda-
dos do 5º BPMI de Tauba-
té, que farão policiamento 
na região central.

Programação do Teatro de Garagem
Fuscalhaço para o mês de Fevereiro

em São Bento do Sapucaí
Dias 18 e 19 de Fevereiro:
Espetáculo: “Mais Alguma Coisa? Sim.”
Com: Sérgio Khair.
Dias 24, 25 e 28 de Fevereiro:
Espetáculo: “Um ícone adormecido no sono dos imortais”
Com: Chaplin Pastella.
Dia 26 de Fevereiro:
Matiné no Teatro Garagem Fuscalhaço 16h às 19h.

Dia 28 de Fevereiro: Alegria! Alegria!
Bloco Fuscalhaço Praça do Coreto – 16h
Informações 3971 – 1617 – www.grupomanifesta.com.br
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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 inicia 
construção do Centro de 

Operações Integradas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a cons-
trução do COI - Centro 
de Operações Integradas 
- que fará o monitoramen-
to por câmeras de vários 
pontos da cidade. A uni-
dade funcionará em parte 
do antigo prédio da sede 
da Secretaria de Educa-
ção, na praça Dr. Emílio 
Ribas, que está recebendo 
as obras necessárias para o 
recebimento do Gabinete 
Integrado de Segurança.
O local vai possuir uma 
ampla central de monitora-
mento, equipada com mo-
nitores, sistema de rádio 
e alarme, e será operada 
pela Guarda Municipal e 
pela Polícia Militar e ainda 
poderá receber agentes de 
trânsito e outros órgãos li-
gados à segurança pública 
- conforme a necessidade 
operacional.
De acordo com o secretá-
rio de Proteção e Bem-Es-
tar ao Cidadão, coronel 
José Sodário Viana, o COI 
deve entrar em funciona-
mento em até seis meses 
- tempo necessário para 
construção do prédio, ins-
talação das câmeras, sis-
tema elétrico, de alarme, 
plataforma de vídeo e gra-
vação de imagens.
Ele explicou que inicial-
mente serão 16 câmeras, 
“do Araretama até Morei-
ra César, passando pela re-
gião central e a quantidade 
de aparelhos vai aumentar 
gradativamente”.
Segundo ele, “o local de 

instalação foi definido em 
conjunto com a Polícia 
Militar com base em esta-
tísticas e pontos de interes-
se de segurança pública”.
O coronel José Sodário 
Viana detalhou parte do 
funcionamento do siste-
ma, que será inteligente, 
permitindo atuar no com-
bate ao crime e, sobretudo, 
na prevenção. “Será um 
sistema que nos permite, 
perante programação es-
pecífica, detectar anoma-
lias no comportamento 
das pessoas de uma região 
ou dos veículos - caso haja 
acidente, ou invasão de 
uma calçada, por exemplo. 
Com base nas característi-
cas detectadas pela inte-
ligência do sistema, isso 
vai acionar um alarme e 
poderá haver intervenção 
da Guarda Municipal ou 
da PM”.
Outro ponto fundamental 
do sistema é que ele per-
mite a instalação de reco-
nhecimento ótico de ca-
racteres e com isso poderá 
identificar placas de veí-
culos que estejam registra-
dos como objeto de roubo 
ou furto no sistema da Pro-
desp, assim como poderá 
interligar com o rádio da 
Copom - Centro de Ope-
rações da Polícia Militar 
- aumentando ainda mais 
a segurança da população.
Sobre as câmeras
As câmeras de monitora-
mento vão funcionar 24 
horas por dia, nos sete dias 
da semana, terão zoom, 

captação colorida, e to-
das as imagens serão ar-
mazenadas em um banco 
de dados - que poderá ser 
utilizado pelas autoridades 
de segurança como as po-
lícias militar e civil, Corpo 
de Bombeiros e também o 
Poder Judiciário.
“Além de repelirmos os 
autores de crimes, que de-
verão deixar de atuar pelo 
receio de serem pegos, 
ainda poderemos colabo-
rar com a elucidação de 
crimes que por ventura 
vierem a acontecer”, com-
pletou o secretário de Pro-
teção e Bem-Estar ao Ci-
dadão. “Existem diversos 
estudos que 
comprovam o emprego 
da tecnologia como ferra-
menta essencial para re-
dução da criminalidade e 
aumento da segurança e é 
isso que vamos fazer em 
Pinda, baseado em outros 
locais onde esse tipo de 
serviço tem possibilitado 
grandes resultados”.
Agente de Segurança da 
Prefeitura há 16 anos, Mar-
celo Minamisako, aprova 
a iniciativa. “Isso vai faci-
litar o trabalho da Guarda 
Municipal e da Polícia e vai  
refletir na segurança 
dos moradores e co-
merciantes. Visitamos 
a central da cidade de  
Guararema, onde o siste-
ma existe e já demonstra 
grandes avanços e tenho 
certeza que em Pinda tam-
bém será um grande suces-
so”.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 106, Termo nº 6480
Faço saber que pretendem se casar FÁBIO HENRIQUE MACEDO e KAREN 
ELORA PONTES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo arti-
go 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo 
- SP, nascido em 14 de outubro de 1986, de profissão marceneiro, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua Professora Cesarina de Queiroz Ribas, 
nº 82, Residencial Ana Candida, nesta cidade, filho de ANESIO JOSÉ MACE-
DO, de 61 anos, nascido na data de 11 de junho de 1955 e de JOANA MARIA 
DE OLIVEIRA MACEDO, de 59 anos, nascida na data de 22 de novembro de 
1957, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Getulina/
SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 11 de fevereiro de 1997, de 
profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de RUBENS APARECIDO PEREIRA PONTES, 
de 42 anos, nascido na data de 26 de janeiro de 1975, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de São Paulo/SP e de EDNA APARECIDA BEZERRA DA 
SILVA, de 41 anos, nascida na data de 28 de novembro de 1975, residente e do-
miciliada 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. 

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. 

Servidores e Prefeitura se 
reúnem para discutir

planos de economicidade
em Pindamonhangaba

Devido à crise econômica 
pela qual passa o país e 
consequentemente os mu-
nicípios, um grupo de ser-
vidores públicos munici-
pais de Pindamonhangaba 
teve a iniciativa de elencar 
propostas para melhorar a 
economicidade na Prefei-
tura. No total, foram 58 
itens reunidos, com a parti-
cipação de vários servido-
res. A encadernação com 
as propostas foi entregue 
ao prefeito e vice-prefeito 
na segunda-feira (30), no 
auditório da Prefeitura.
As propostas entregues 
pelos servidores serão 
analisadas pela Prefeitu-
ra e anexadas ao plano de 
economicidade que será 
lançado esta semana pela 
administração municipal.

Neste plano, diversas 
ações visando economia 
serão colocadas em práti-
cas. Uma que já entra em 
vigor no dia primeiro de 
fevereiro é o uso de senhas 
individuais no telefones 
dentro do setor público. 
Nos últimos anos, as liga-
ções telefônicas eram libe-
radas sem nenhum contro-
le de gestão, o que gerava 
um alto custo na conta de 
telefone. A partir do próxi-
mo mês todas as ligações 
serão rastreadas individu-
almente e avaliadas perio-
dicamente. Os funcioná-
rios vêm trabalhando há 2 
meses na elaboração das 
sugestões, e esta reunião 
que foi proposta pelos pró-
prio servidores, visou co-
laborar com a nova gestão, 

propor atos e estudos que 
possam gerar economia 
nos gastos públicos.  
O prefeito agradeceu a 
colaboração dos servido-
res e vai analisar as pro-
postas. Mas adiantou que 
o primeiro item, “Criar 
um Comitê Permanente 
de Otimização de Gastos 
Públicos Anticrise” será 
implantado em breve. Ele 
lembrou, ainda, da impor-
tância de cada um fazer a 
sua parte e dar o exemplo 
pois, com a economia den-
tro dos prédios da admi-
nistração municipal, todos 
serão beneficiados, já que 
o investimento poderá ser 
direcionado em melhorias 
tanto para o próprio fun-
cionário e quanto para di-
versos setores da cidade. 

Taubaté recebe Folia 
de Reis e Premiação de 
Concurso de Presépios 
neste final de semana

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, 

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

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

Pinda seleciona atletas para futebol masculino
A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai promover uma peneira para o futebol 
masculino no dia 8 de fevereiro, às 19 horas, no CE 
João Carlos de Oliveira ‘João do Pulo’. 
A seleção será para atletas do sub 17 
(nascidos em 2000/2001/2002) para disputa das  com-
petições: 
Copa São Paulo - Associação Paulista de Futebol, Jo-
gos Abertos da Juventude e Jogos Regionais. 
O jogador deverá levar RG e utilizar roupas de  treina-
mento (calção, meião e chuteira). 
Mais informações pelo telefone 3643-2170.



04-05-06 de fevereiro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Taubaté lança nova 
campanha de prevenção 

ao Aedes aegypti

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.

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 

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 semana em Pinda

As inscrições para o 10º 
Festival de Marchinhas 
Carnavalescas de Pinda-
monhangaba terminam 
nesta sexta-feira. O evento 
abre oficialmente as co-
memorações do Carnaval 
Solidário 2017, a partir 
do dia 17 de fevereiro, 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. 


