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A GAzetA dos Municípios

Em ritmo de Carnaval, 
Sandamí anima Taubaté

Após 11 anos frente ao 
grupo Sambô, o cantor 
mostra seu projeto solo 
no Tangaroa Hall com re-
pertório eclético que tem 
conquistado o público de 
todo o país com música de 
qualidade, animação e in-
teratividade.
O cantor e compositor 
Sandamí, ex-vocalista do 
grupo Sambô, já está em 
clima de carnaval e apre-
senta o show “De Tudo Pra 
Todos” nesta sexta-feira, 
10 de fevereiro, no Tanga-
roa Hall.
 O show, baseado no CD e 
DVDs homônimos, recém
-lançados nas lojas físicas 
e digitais de todo o país, é 
marcado por muito suin-
gue, mistura de ritmos, 
animação e o malabares 
com o pandeiro, que o ar-
tista aprendeu ainda na in-
fância com seu pai.
 O álbum e a tour têm em 
comum, além do nome, a 
herança artística de Sanda-

mí, a essência do artista que 
imprime sua marca em in-
terpretações de canções de 
diversos estilos musicais e 
amplia a musicalidade em 
uma fase mais vibrante da 
carreira, absorvendo in-
fluências e acrescentando 
composições autorais. O 
resultado é um repertório 
eclético e cativante, além 
de um show cuja proposta 
é fazer uma festa no pal-
co com a participação do 
público. “O que acho mais 
interessante desta turnê é 
a participação da plateia, 
que é convidada a intera-
gir durante todo o show, 
dançando, cantando e 
brincando com a gente no 
palco e fora dele”, comenta 
Sandamí.
 No repertório da apresen-
tação estarão os sucessos 
na voz do intérprete como 
“Retalhos de Cetim” (Be-
nito di Paula) e “Não Deixe 
o Samba Morrer” (Edson 
Conceição e Aloísio Silva), 

novas releituras para “Pri-
de” (U2), “ECT” (Nando 
Reis, Marisa Monte e Car-
linhos Brown) e “Não Vá 
Embora” (Arnaldo Antu-
nes), pot-pourri de forró 
homenageando a região 
nordeste e canções auto-
rais inéditas como “Maria 
Lava” e “Nobre Cidadão”, 
que contou com a parti-
cipação de MC Guimê no 
projeto.  
 De Tudo o que o artista já 
gravou ou apresentou nos 
palcos ao seu estilo, Pra To-
dos que gostam de música 
brasileira e internacional, 
de arranjos primorosos, 
da mistura do cavaquinho 
com a guitarra, dos agudos 
de rock´n´roll, da cadên-
cia do samba, da alegria 
do xote, da sonoridade da 
world music etc. O cená-
rio, assinado por Jéssica 
Mendonça, também reflete 
essa mistura e passeia pela 
trajetória do artista e por 
diferentes estilos e épocas.

Atletas de Malha
retornam a Pinda com 

bons resultados

Três atletas da Malha de 
Pindamonhangaba, que há 
dois anos estavam defen-
dendo a cidade de Jacareí, 
estão de volta para defen-
derem novamente a cida-
de onde nasceram. Lucas 
Ouverney, Odair Rama-
lho e Luizão vão disputar 
a temporada de 2017 pelo 
clube Associação Atlética 
Ferroviária/Pinda, após 
passarem os últimos dois 
anos conquistando títulos 
com a camisa de Jacareí. 
“Antes de irmos pra fora, 
jogamos em 2014 justa-
mente pela Ferroviária, 
onde conquistamos o tí-
tulo de Campeão Paulis-
ta série B naquele ano, e 
agora vamos novamente 
reencontrar os amigos, dar 
continuidade no trabalho e 

defender a nossa bandeira, 
vestir a camisa de Pinda-
monhangaba.  Agradeço a 
Prefeitura Municipal, pre-
feito Dr. Isael, e ao Secre-
tário de Esportes Everton 
pelo investimento no es-
porte e, principalmente ao  
presidente da Liga, Luis 
Antonio (Ico) e à AA Fer-
roviária por nos recebe-
rem”, disse Lucas Ouver-
ney, que citou o trabalho 
da Liga Municipal de Ma-
lha e do clube A.A. Ferro-
viária com a escolinha de 
Malha, atual bi-campeã 
paulista juvenil da moda-
lidade, que tem à frente 
desse trabalho o diretor 
de Malha, Ribamar Alves 
Correa.
Torneio Interestadual
No domingo (29), o 

time formado pelos atle-
tas Lucas Ouverney, 
Adriano, Rodrigo Soa-
res e Vinícius, represen-
tou a cidade no Torneio  
Interestadual do Rio de 
Janeiro na cidade de Volta 
Redonda. Os representan-
tes de Pinda ficaram entre 
os quatro primeiros colo-
cados, classificação con-
siderada como ótima pela 
equipe.
“Levando em consi-
deração que este foi  
o primeiro campeonato do 
ano e que ainda estamos 
sem treinamentos, ter o 
desempenho que tivemos, 
foi muito bom e mostra a 
força que o time de Pinda-
monhangaba terá esse ano 
em todos os campeona-
tos”, avaliou Lucas.

Prefeitura de Ubatuba
executa Ordens Judiciais

de demolição

Obras no Morro da Prainha 
são retomadas em

Caraguatatuba

Na última semana, uma 
equipe da secretaria de 
Serviços de Infraestrutura 
Pública  realizou um muti-
rão de demolições em vá-
rias regiões da cidade.
Bairros como Sertão da 
Quina, Lagoinha e Toni-
nhas foram alvo de fisca-
lização, pois a secretaria 
está buscando a regulariza-

A Secretaria de Obras 
recomeçou os trabalhos 
de correção do talude 
no Morro da Prainha.  
De acordo com o secretá-
rio, Leandro Borella Bar-
bosa, o período chuvoso 
tem atrasado o cronogra-
ma de intervenções no lo-
cal.
 No total, serão retirados 
em torno de 600 mil m³ de 

ção dessas situações, cum-
prindo ordens judiciais 
engavetadas pela gestão 
anterior e que acabaram 
não sendo executadas.
Segundo o secretário 
da pasta, Pedro Tuzi-
no, “esse é um trabalho  
que precisa conciliar a 
firmeza na execução e a 
sensibilidade social”, sa-

terra para atingir as cotas 
do projeto de correção da 
encosta em erosão. Após 
a etapa de contenção da 
encosta, será retomado o 
projeto de construção do 
mirante.
 Do alto do morro há 
uma vista privilegiada, 
que inclui as regiões Sul, 
Central e Norte de Cara-
guatatuba. À frente, tam-

lientou.
Higienização de contêiner           
Durante a semana, a se-
cretaria ainda realizou 
serviços de higienização 
dos contêineres, uma ação 
inédita em Ubatuba. O ob-
jetivo é a manutenção da 
limpeza da cidade, uma 
prioridade do governo 
Sato.

bém é possível visualizar 
Ilhabela e, ao fundo, a 
área de Mata Atlântica e 
o Morro de Santo Antô-
nio. O Decreto Munici-
pal 156/2013 determinou 
a área como de utilidade  
pública, tendo como moti-
vação a contenção de en-
costa, que abrange 25.784 
m² do total de 120.543 m² 
do morro.
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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.

Crianças e adolescentes recebem kits pedagógicos da LBV
Ação solidária visa combate ao analfabetismo

A partir do dia 28 de janeiro, mais de 17 mil crianças e adolescentes de fa-
mílias de baixa renda de 90 municípios brasileiros receberão os kits de mate-
rial pedagógico dentro da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância 
é acreditar no futuro. A iniciativa promovida pela Legião da Boa Vontade 
(LBV) visa apoiar os pais que não tem recursos para a compra do material 
escolar e contribuir para o combate ao analfabetismo. Segundo dados divul-
gados pelo PNAD/IBGE 2014, o Brasil, tem 13 milhões de analfabetos abso-
lutos, com mais de 15 anos de idade, definidos como “pessoas que não sabem 
ler e escrever um bilhete simples no idioma que conhecem”.
Em São Paulo/SP, receberão as doações 1.273 crianças e adolescentes atendi-
dos pela LBV e por organizações parceiras. Os kits são compostos de acordo 
com a faixa etária dos estudantes e contém itens como: estojo, lápis preto e 
de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, 
cadernos, mochila, régua, entre outros.

Como ajudar:
Para a realização da campanha, a LBV conta com doações da população, de 
colaboradores, de voluntários, de empresas parceiras e o apoio da mídia. As 
doações podem ser feitas pelo site www.lbv.org ou pelo tel.: 0800 055 50 99. 

A LBV
A Legião da Boa Vontade acredita que a educação iluminada por valores 
éticos, espirituais e ecumênicos transforma o ser humano para melhor, por 
isso, há mais de 67 anos, ela atua ao lado das populações em situação de 
vulnerabilidade social. Nas cinco escolas e nos 66 Centros Comunitários de 
Assistência Social que atendem crianças e adolescentes, a LBV oferece o 
apoio necessário às famílias para que os filhos tenham acesso à Educação e a 
garantia e proteção de seus direitos, além de outros benefícios, realiza ativi-
dades socioeducativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e recreativas e 
projetos permanentes de incentivo à leitura.

MISCELÂNEA Vaqueli faz reivindicações 
para Secretário de

Segurança Pública de
São Paulo

Em reunião realizada na 
tarde desta segunda-feira 
(06) na Secretaria de Segu-
rança Pública de São Pau-
lo, o Prefeito Municipal 
Marcelo Vaqueli acompa-
nhado do Presidente da 
Câmara Municipal Adria-
no Santos e do Deputado 
Estadual Padre Afonso 
encaminhou ao Secretário 
de Segurança Pública do 

Estado, Dr. Mágino Alves 
Barbosa Filho uma série 
de reivindicações visando 
a melhoria na segurança 
pública do município. En-
tre os pedidos estão: Au-
mento do efetivo das po-
lícias militar e civil, mais 
viaturas, ampliação das 
operações preventivas na 
cidade e diversas solicita-
ções importantes para o re-

forço policial. Dr. Mágino 
recebeu as reivindicações 
e se prontificou em atendê
-las o mais breve possível.
Também participaram da 
reunião o Deputado Esta-
dual Davi Zaia, o prefeito 
de Campos do Jordão Fred 
Guidoni e o representante 
do prefeito de Taubaté, o 
diretor de Segurança Mar-
cus Querido Ortiz.
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Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 106, Termo nº 6481
Faço saber que pretendem se casar GERALDO LEMES DA SILVA e SORAIA 
PAULA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Guaratin-
guetá - SP, nascido em 3 de outubro de 1965, de profissão policial militar, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contra-
ente, filho de AGOSTINHO LEMES DA SILVA, falecido em Guaratinguetá/SP 
na data de 12 de março de 2016 e de APARECIDA SALVADOR DA SILVA, 
falecida em Guaratinguetá/SP na data de 12 de setembro de 1990. Ela é natural 
de Ubatuba - SP, nascida em 22 de março de 1965, de profissão do lar, de esta-
do civil divorciada, residente e domiciliada na Rua Campos do Jordão, nº 608, 
Jardim Santana, nesta cidade, filha de HELENA PAULA SILVA, falecida em 
Tremembé/SP na data de 6 de abril de 2005. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório 
e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 107, Termo nº 6482
Faço saber que pretendem se casar MARCOS GUEDES e ELAINE NATALIA 
DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé 
- SP, nascido em 11 de agosto de 1981, de profissão autônomo, de estado civil 
divorciado, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de 
BENEDITO GUEDES, de 76 anos, nascido na data de 20 de agosto de 1940, 
residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP e de TERE-
ZINHA DE JESUS SANTOS GUEDES, de 69 anos, nascida na data de 26 de 
outubro de 1947, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 20 de junho de 1975, de profissão 
auxiliar de limpeza, de estado civil divorciada, residente e domiciliada na Rua 
Padre Carlos Henrique Fusão, nº 82, casa 4, São Vicente de Paula, nesta cidade, 
filha de BENEDICTO DOS SANTOS, de 64 anos, nascido na data de 22 de 
março de 1952, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Lagoinha/
SP e de MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, de 60 anos, nascida na data de 9 
de fevereiro de 1956, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Três 
Pontas/MG. 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. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

CORRETOR DE IMÓVEIS
FARMACEUTICO
PROMOTOR DE VENDAS
VENDEDOR PRACISTA

DOCUMENTOS NECESSÁ-
RIOS PARA CADASTRO
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária 
Velha

TEL: 3632-3984

HORÁRIO DE FUNCIONA-
MENTO:
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 
DAS 08H ÀS 17H

 

Cadastro para Empresas 

As empresas que têm o interes-
se em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com
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Prefeitura começa
troca de ingressos para 
Taubaté e Bento Vôlei 

pela Superliga

Atletas de Pinda se
preparam para JORI

Projeto Guri oferece
39 vagas para

Pindamonhangaba

Pindamonhangaba
divulga selecionados 

para Festival de
Marchinhas 2017

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-

O Projeto Guri, mantido 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, oferece 39 
vagas nos dois polos de 
Pindamonhangaba: Mo-
reira César e Araretama. 
As inscrições são até 24 de 
fevereiro.
O Polo Distrito de Moreira 
César tem 20 vagas para 

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.

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. 

os cursos de violino, viola 
clássica, contrabaixo acús-
tico, violoncelo, clarinete, 
flauta transversal, saxofo-
ne e percussão. O Polo-
Pindamonhangaba tem 19 
vagas para coral infantil, 
coral juvenil e violão.
Interessados devem ter de 
6 a 18 anos incompletos.
Para realizar a matrícula, 
é necessário comparecer 

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-

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. 

diretamente ao polo em 
que deseja estudar, acom-
panhado pelo responsável, 
e apresentar os seguintes 
documentos: Certidão de 
Nascimento ou RG do 
aluno (original e cópia); 
Comprovante de matrícu-
la escolar e/ou declaração 
de frequência escolar; RG 
do responsável (original e 
cópia); Apresentação do 
comprovante de endereço 
para consulta.
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumento 
ou realizar testes seletivos. 
O início das aulas ocorre 
de acordo com a data de 
matrícula de cada aluno.
Mais informações sobre os 
cursos oferecidos no polo, 
disponibilidade de vagas, 
endereço e horário de fun-
cionamento, no www.pro-
jetoguri.org.br/matriculas.

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

Polo Pindamonhangaba
Vagas: 19
As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: coral infantil, coral juve-
nil e violão
Telefone: 3642-2047
Horário das aulas: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 18h
Endereço do polo: R. Benedito Darci Monteiro, 160, Araretama

Polo Distrito de Moreira César
Vagas: 20
As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: violino, viola clássica, 
contrabaixo acústico, violoncelo, clarinete, flauta transversal, saxofone e per-
cussão
Telefone: 3637-4476
Horário das aulas: segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 17h30
Endereço do polo: R. Dr. Gonzaga, s/nº, Moreira César


