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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura começa
troca de ingressos para 
Taubaté e Bento Vôlei 

pela Superliga

Atletas de Pinda se
preparam para JORI

Pindamonhangaba
divulga selecionados 

para Festival de
Marchinhas 2017

Materiais abandonados 
são recuperados em 

Pinda

Os torcedores que preten-
dem acompanhar a parti-
da entre Taubaté e Bento 
Vôlei pela Superliga Na-
cional devem trocar os 
ingressos a partir desta ter-
ça-feira, dia 7 de feverei-
ro, das 8h30 às 18h, na Se-
cretaria de Esportes, e das 
10h às 22h, na loja Loucos 
por Esporte do Via Vale 
Garden Shopping. Serão 
800 ingressos, ficando 400 
em cada local de troca. O 
jogo será na quarta-feira, 
dia 8 de fevereiro, às 20h, 
no ginásio do Abaeté.
Serviço: Ao todo, serão 

Os atletas de tênis de 
mesa da melhor idade 
começaram a prepara-
ção para os JORI - Jogos 
Regionais do Idoso, que  
serão realizados em maio, 
em São Sebastião. Anto-
nio Rufino, de 61 anos, e 
Oswaldo Ribeiro, de 74 
anos, integrantes da equi-
pe da Secretaria Munici-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
divulga a relação das 20 
marchinhas selecionadas 
para o 10º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Pindamonhangaba “Darcy 
Torres”. O evento será re-
alizado de 15 a 19 de feve-
reiro, no Largo do Quartel, 
e abre oficialmente as co-
memorações do Carnaval 
Solidário 2017.

Seguindo o princípio da 
economicidade, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
está dando novo uso a ma-
teriais que estavam aban-
donados mas que ainda 
podem ser utilizados.
Na última semana, foram 
encontradas diversas ca-
deiras quebradas no Fundo 
Social de Solidariedade do 
Lessa. Essas peças seriam 
sucateadas, mas foram 
consertadas e recuperadas 
pela equipe do DSM - De-
partamento de Serviços 

disponibilizados “800 in-
gressos” para troca dos 
torcedores. • Postos de tro-
ca: – Ginásio da CTI (Rua 
das Três Meninas, S/N). 
Horário: das 8h30 as 18h – 
Ingressos disponíveis: 400
– Loucos Por Esporte (Via 
Vale Garden Shopping). 
Horário: das 10h às 22h – 
Ingressos disponíveis: 400
• Cada ingresso será tro-
cado por um quilo de ali-
mento não perecível, que 
será doado às instituições 
de caridade da cidade;
• Cada pessoa poderá tro-
car no máximo dois in-

pal de Esportes e Lazer 
de Pinda, participaram do 
Circuito João Pereira de 
Tênis de Mesa, que ocor-
reu no dia 5 de fevereiro, 
em Pindamonhangaba.
Na competição, foram 
realizadas diversas par-
tidas e o atleta Osvaldo  
venceu um atleta repre-
sentante de Guaratinguetá. 

No total, foram recebidas 
50 inscrições de diversos 
estados brasileiros e as 
composições foram sele-
cionadas pela comissão 
formada por Marcos Ro-
berto de Souza (maestro e  
presidente da Corporação 
Musical Euterpe) e Ander-
son Luiz Machado (musi-
cista responsável pela du-
pla Bruno e Hiago e pela 
banda Wale Som, que vai 
animar as tardes de mati-

Municipais - da Prefeitura 
e já estão prontas para se-
rem utilizadas.
As novas cadeiras foram 
para a recepção do Fundo 
Social de Solidariedade, 
que antes contava com 
cadeiras velhas e que não 
seguiam um padrão.
Bicicletas: Outro item en-
contrado pela nova admi-
nistração municipal e que 
estava abandonado foi um 
lote bicicletas, direciona-
das à Secretaria de Saúde. 
Pelo que consta, essas bi-

gressos e deverá apresen-
tar o CPF no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas;
• Crianças de até 4 anos 
não precisam do ingresso;
• Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo;
• Estará proibida a entrada 
de instrumentos musicais, 
capacetes, guarda-chuvas 
e bebidas, alcoólicas ou 
não, em garrafa ou latinha. 
Somente estará liberada a 
entrada de água em copi-
nho plástico.

Esse foi o primeiro torneio 
do ano e outros estão pro-
gramados antes da seletiva 
dos Jogos.
Além da participação 
em torneios, os atle-
tas ainda treinam regu-
larmente. A dupla está  
otimista e com grande 
expectativa de ganhar os 
JORI deste ano. 

nês, no Carnaval, no Largo 
do Quartel).
Haverá dois dias de ensaio 
(15 e 16), com banda, e 
as duas eliminatórias, nos 
dias 17 e 18 de fevereiro. 
A final será no dia 19, às 
20 horas. Do ensaio à fi-
nal, todas as apresentações 
serão no palco do festival, 
no Largo do Quartel. En-
trada gratuita. Confira as 
marchinhas em: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br

cicletas foram compradas 
pela Prefeitura há mais de 
8 anos, mas nunca foram 
aproveitadas.
Agora, após tantos anos 
paradas, as bicicletas se-
rão reformadas e cedidas 
para o Parque da Cidade, 
que irá disponibilizá-las 
para os visitantes do Par-
que utilizá-las. A previsão 
é que algumas bicicletas 
estejam prontas em torno 
de 30 dias, para que a po-
pulação possa começar a 
utilizar, gratuitamente. 
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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

Estudos realizados para compreender os efeitos dos torpedos SMS comprovaram que eles 
exercem influências negativas sobre a habilidade de interpretar e memorizar palavras. 
Aqueles que são viciados em enviar esse tipo de mensagem são menos capazes de aprender 
o significado de novas palavras. Por outro lado, os que têm o hábito de ler livros, revistas 
e jornais, são mais capazes. Estudantes universitários foram questionados a respeito dos 
seus hábitos de leitura, incluindo mensagens de texto e, apresentou-se várias palavras, tanto 
reais quanto fictícias. A idéia das mensagens instantâneas é que elas encorajam uma lingua-
gem mais livre, mas os estudos mostram que isso é um mito.
***
Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é um costume existen-
te em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa comemoração não acontece na data do 
nascimento das pessoas, mas no Ano Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário 
surgiram no Ocidente. Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma 
pessoa conhecido como “dies soltiemnes natalis”. Os bolos de aniversário apareceram na 
Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, passaram a oferecer no 
seu templo, um preparado de mel e pão, no formato de uma lua (daí também a expressão 
“lua de mel”). As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na época dos deuses 
antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua proteção para o 
próximo ano.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?
1... Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro fica ao recebê-lo.
2... Cachorros não reclamam se você os chama pelo nome de outros cachorros.
3... Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4... Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5... Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argumentar.
6... Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos para sair vinte 
e quatro horas por dia.
7... Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8... Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9... Um cachorro nunca irá lhe acordar à noite para perguntar: “Se eu morresse você irá 
arrumar outro cachorro?”
10... Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los para outras pessoas.
11... Um cachorro deixará você colocar uma coleira nele sem te chamar de pervertido.
12... Se um cachorro sente o cheiro de outro cachorro em você, ele não ficará bravo, ele 
apenas achará interessante.
13... Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14... Se um cachorro vai embora, ele não leva nada.
15... Teste da verdade: Tranque sua esposa e seu cachorro no porta-malas do seu carro. 
Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará mais feliz ao vê-lo.
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Não desanime. Persista mais um tanto. Não cultive o pessimismo. Centralize-se ao bem a 
fazer. Esqueça as sugestões de medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra 
dos próprios erros. Avança ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. 
Edifique sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeças o coração. Não te 
impressiones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o 
dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a 
injúria. Olvide para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não 
permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. 
Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho 
do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem 
fracassos. Não dramatize provocações ou problemas. Conserve o hábito da oração para que 
se te faça a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Aja auxiliando. 
Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Lembre-se de que você é:
- o melhor secretário da sua tarefa.
- o mais eficiente propagandista se seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação.
Isso é você mesmo.  

Pensamentos, provérbios e citações

A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela mudo, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão.
A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o sentido ético, torna-se difícil recuperá-lo.
Julgamos a sabedoria de um homem por sua esperança.
A decisão será melhor quando estiveres enchido a barriga.
Uma amizade nunca morre, se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.
No fim é que se contam as glórias.
Ai de nós se os mortos não dessem força aos vivos.
O elogio de boca própria desagrada a qualquer um.
Em casa de ferreiro, espeto de pau.
A decisão é uma forma de reagir.
Um bom começo já é a metade.
Se não houvesse esperança não estaríamos tentando.
Os fazendeiros mais estúpidos só colhem as maiores batatas.

MISCELÂNEA Prefeitura de Caraguá
faz mutirão de limpeza na

cidade para o Carnaval

Autoridades se reuniram na 
última sexta-feira para

solenidade de aniversário 
pelos 41 anos do CPI-1

em Caçapava

Nas três próximas sema-
nas, a Prefeitura de Ca-
raguatatuba estará con-
centrada na operação 
Cidade Limpa para prepa-
rar a cidade para o carna-
val. A operação abrangerá 
da área central da cidade 
até a praia da Tabatinga 
(região Norte) e do centro 
até o Perequê Mirim (na 
região Sul). Estarão a ser-
viço desse grande mutirão 
oito caminhões trucados e 
quatro retroescavadeiras, 
além das equipes da Secre-
taria de Serviços Públicos 

Prefeitura de Caçapava 
participou na última sex-
ta-feira (03/02/2017) da 
solenidade de aniversário 
pelos 41 anos do CPI-1 
(Comando do Policiamen-
to do Interior – 1).
A cerimônia foi reali-
zada no Parque Tec-

(Sesep).
 A novidade é que hoje (6) 
entrou em ação uma má-
quina chamada Bob Bod, 
capinadeira mecânica que 
substitui a mão de obra 
de 20 pessoas. A máqui-
na está na praia do Aru-
an, na avenida Geraldo  
Nogueira da Silva. Com 
uma grande escova de aço 
giratória, a Bob Bod es-
frega a sarjeta, fazendo a 
capina e umidifica a areia, 
direcionando os dejetos de 
forma a facilitar o serviço 
de varrição.

nológico na cidade de 
São José dos Campos.  
Eles foram recebidos pela 
comandante do CPI-1, 
coronel Eliane Nikoluk, 
e reforçaram a parceria  
entre o município e a PM 
no combate à criminalida-
de.

 O secretário da Sesep, 
Roberti Costa, comemora 
essa nova conquista. “A 
máquina agiliza os traba-
lhos e gera economia para 
o município, oferecendo 
uma qualidade superior no 
serviço”.
 Para ele, a mecanização 
dos serviços é sempre 
bem-vinda. Até o final do 
mês, a cidade deverá con-
tar com outras máquinas 
que servirão para comple-
mentar e dar a agilidade 
nos trabalhos de limpeza 
da cidade.

O CPI-1 é responsável co-
mando da Polícia Militar 
de todo o Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Li-
toral Norte.
Ao final da cerimônia, o 
Comando da PM lançou 
a Operação Mãos de Aço 
em toda a região.
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Corte de Momo e Festival de 
Marchinhas têm inscrições 
abertas até 2ª em Taubaté

Humanização dá o tom para 
a nova administração

municipal de Pinda

Os candidatos e candidatas 
para a Corte de Momo, em 
Taubaté, e os compositores 
de marchinhas devem se 
apressar, pois as inscrições 
para os concursos de rei da 
folia, rainhas e princesas e 
do Festival de Marchinhas 
de Quiririm terminam nes-
ta segunda-feira, dia 6. 
Além de festejar o Carna-
val, os vencedores de am-
bos os concursos recebem 
premiações em troféu e 
dinheiro.
Para o festival de marchi-
nhas, o 1º lugar recebe R$ 
2.500,00 + troféu, o 2º R$ 
2.000,00 + troféu, o 3º R$ 
1.500,00 + troféu e o me-
lhor intérprete recebe R$ 
500,00 + troféu.
Já para a corte de momo, 
o Rei Momo ganha R$ 
3.500,00 + troféu, a rai-
nha R$ 3.500,00 + troféu, 
a Primeira Princesa R$ 
3.000 + troféu e a Segun-
da Princesa R$ 2.500,00 + 
troféu.
Os valores de premiação 
sofrerão os descontos de 
impostos previstos por 
Lei.
Veja como se candidatar:
Corte de Momo
· Ser brasileiro nato ou na-
turalizado;

Relacionamentos mais hu-
manizados, espaço e va-
lorização do servidor são 
as principais diretrizes da 
nova administração mu-
nicipal. Neste início de 
ano, diversas reuniões de 
acolhimento estão sendo 
realizadas, para que os 
funcionários conheçam as 
novas equipes diretoras e 
suas linhas de trabalho.
A Secretaria de Educação 
foi a pioneira, realizando 
as reuniões de acolhimen-
to divididas por grupos de 
equipes: ASGs - auxiliares 
de serviços gerais, gesto-
ras regionais da Educação 
Básica, gestores de unida-
des da Educação Básica e 
professores da Rede Mu-
nicipal de Ensino.
Os encontros foram reali-
zados durante toda a sema-
na, somando mais de 1200 
funcionários participantes. 
O intuito é evidenciar a 
importância do trabalho 
de cada um para o sucesso 
do trabalho de todos, den-
tro e fora das unidades es-
colares. Para o secretário 
de Educação, Prof. Julio 
Valle, “realizar o acolhi-
mento com todas e todos 
que, diariamente, constro-
em a educação em nosso 
município, para nós, é um 
primeiro gesto de reco-
nhecimento e valorização 
desse trabalho. É impor-
tante lembrar de que todos 
nas escolas são potenciais 
educadores e a assunção 
disso se faz no compro-
misso que temos de chamá
-los para esse momento de 

· Possuir, até a data da re-
alização do concurso, 18 
anos completos;
·         Assinar a ficha de 
inscrição, declarando co-
nhecimento das normas do 
presente Edital, obrigan-
do-se a respeitá-lo inte-
gralmente, se eleito.
Documentos exigidos:
·         Cópia do RG e do 
CPF;
·         1 foto 3×4;
·         Cópia do compro-
vante de residência em 
nome próprio ou em nome 
dos pais, atestando que o 
concorrente reside no mu-
nicípio de Taubaté ou re-
gião;
· Certidão negativa de dé-
bito junto ao município de 
Taubaté entregue no ato 
da inscrição, a certidão 
deverá ser solicitada com 
15 dias de antecedência 
na sede na Prefeitura de 
Taubaté;
·         Serão aceitas a certi-
dão original ou a cópia da 
mesma e não serão aceitas 
inscrições com o protoco-
lo;
· Cópia de inscrição no ca-
dastro social (INSS/ PIS/ 
PASEP/ NIT).
Concurso de Marchinhas
Documentos exigidos para 

acolhida, de agradecimen-
to pelo trabalho que reali-
zam e de escuta”, afirmou.
Todas as reuniões con-
taram com alguma apre-
sentação artística, desper-
tando a sensibilidade e a 
criatividade dos partici-
pantes, para integrarem ao 
seu cotidiano de serviço.  
Arte para motivar
Seguindo nesse caminho 
de quebra de paradigmas 
e de ‘colorir’ o cotidiano 
das pessoas por meio da 
arte, a sede da Prefeitura 
deu início a um novo pro-
jeto, na última quinta-feira 
(2), com a apresentação do 
artista Zé do Cavaco, com 
um pocket show de MPB 
no estilo ‘voz e violão’. A 
intenção é realizar outras 
apresentações artísticas 
rápidas no saguão da Pre-
feitura, sempre com um 
artista diferente, de uma 
modalidade artística inédi-
ta, dando espaço para a di-
vulgação de seu trabalho, 
além de surpreender e ale-
grar as manhãs no prédio 
da Prefeitura.
Essa é também uma for-
ma de acolher o servidor 
público, que ganha alguns 
minutos de desestresse por 
semana. Essa primeira ex-
periência foi aprovada e o 
projeto deve continuar.
Trabalho em equipe
A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer realizou 
uma palestra de acolhi-
mento aos profissionais na 
manhã desta quinta-feira 
(2), no auditório da Fun-
vic, no centro da cidade.

inscrição:
· Cópia do RG e do CPF 
do responsável pela inscri-
ção que pode ser o autor 
ou um dos autores;
·         Cópia de inscrição 
no cadastro social (INSS/ 
PIS/ PASEP/ NIT) do res-
ponsável pela inscrição
·         Certidão Negativa de 
Débito junto ao município, 
que deve ser solicitada 
com 15 dias de antecedên-
cia na sede da Prefeitura 
de Taubaté e entregue no 
ato da inscrição. Somen-
te serão aceitas a certidão 
original ou a cópia da mes-
ma e não serão aceitas ins-
crições com o protocolo;
· Dois CDs com gravação 
da música inscrita. Na su-
perfície do CD deve cons-
tar somente o nome da mú-
sica, sem o nome do autor 
ou intérprete. Qualquer 
irregularidade, ou mesmo 
má qualidade da gravação 
do CD poderá acarretar na 
desclassificação da can-
ção; · Doze cópias da letra 
da música cifrada onde de-
vem constar os nomes dos 
autores. Mais informações 
devem ser obtidas no edi-
tal completo, que está dis-
ponível no site da Prefei-
tura: taubate.sp.gov.br.

O ex-atleta olímpico e 
gerente da canoagem nas 
Olimpíadas do Rio de 
Janeiro, Sebástian Cuat-
trin, fez um discurso mo-
tivacional incentivando 
a todos a trabalharem em 
equipe para melhorias na 
secretaria de esportes e, 
consequentemente, à po-
pulação.
A gestora Ana Rosa Bas-
tos Marcondes elogiou a 
acolhida e disse que um 
dos aspectos mais impor-
tantes que está ocorrendo 
no esporte é ‘o olhar hu-
mano’. “A Secretaria não 
está trabalhando apenas 
como gestão esportiva, 
mas também com gestão 
de pessoas, com o aspecto 
do ser humano. Estamos 
nos sentindo acolhidos 
e sabemos que fazemos 
parte de um projeto maior 
para a cidade, para seus 
moradores e que temos 
que deixar um legado de 
melhorias no esporte de 
Pindamonhangaba e que 
isso será reconhecido pela 
população”.
De acordo com o secre-
tário Everton Chinaqui, o 
objetivo é integrar todos 
os trabalhadores do espor-
te. “Temos aqui cerca de 
140 pessoas entre profes-
sores de educação física, 
funcionários de várias ati-
vidades na secretaria, Pe-
ads e queremos que todos 
atuem em conjunto, como 
uma verdadeira equipe 
para transformar o esporte 
e as melhorias à popula-
ção”.

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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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 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-

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 

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.


