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A GAzetA dos Municípios

Pega-Tudo começa dia 
23 em Moreira César

em Pindamonhangaba

Encontro do prefeito
de Redenção da Serra 

com representante
da Elektro

Encontro do prefeito
de Redenção da Serra
com representante da 
Expresso Redenção

O distrito de Moreira Cé-
sar dará início ao “Pega-
Tudo” na próxima segun-
da-feira (23), pelos bairros 
Vila São João e Vila São 
Benedito. O programa 
visa recolher o entulho 
acumulado nos quintais 
das residências, auxilian-
do a população. Durante 
esta semana, os morado-
res desses dois bairros de-
vem colocar o entulho de 
seus quintais nas calçadas, 
afastados do muro, para 
que a equipe da Subprefei-
tura possa fazer o recolhi-
mento. A coleta será de 23 
a 27 de janeiro.
Importante destacar que 

não será retirado entulho 
de dentro dos quintais ou 
terrenos particulares, ape-
nas das calçadas, por isso 
a participação da popula-
ção é de grande importân-
cia. A Subprefeitura lem-
bra, ainda, que o entulho 
depositado nas calçadas 
fora do período do Pega-
Tudo será passível de mul-
ta. O disk-denúncia para 
entulho depositado em lo-
cais inapropriados no dis-
trito de Moreira César é o 
3641-2060.
O Pega-Tudo é um aliado 
dos moradores da cidade 
e do distrito de Moreira 
César, pois combate a pro-

liferação de animais pe-
çonhentos e colabora para 
exterminar os criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
Além do distrito de Mo-
reira César, o Pega-Tu-
do também voltará para 
as demais localidades do 
município. A Secretaria 
Municipal de Serviços Pú-
blicos vai lançar nos pró-
ximos dias um novo cro-
nograma para o programa. 
A mudança prevê atender 
alguns bairros ao mesmo 
tempo para diminuir o 
tempo de espera entre um 
bairro e outro.

Na semana passada o Pre-
feito Ricardo Lobato re-
cebeu em seu gabinete a 
representante Fernanda da 
Concessionária de Energia 
Elétrica Elektro.
O encontro teve como ob-
jetivo firmar parceria com 
a concessionária em rela-
ção a manutenção da ilu-
minação pública existente 
no município e continua-
ção do projeto de ilumina-
ção do trecho da Rodovia 
Major Gabriel Ortiz Mon-
teiro entre o centro e bair-
ro Vila das Graças.

O Prefeito Ricardo Lobato 
esteve hoje reunido com 
representante da empresa 
de ônibus Expresso Re-

denção na sede em Tauba-
té.
O encontro teve como ob-
jetivo melhorar a presta-

ção de serviço aos muníci-
pes de Redenção da Serra, 
além de solicitar a empresa 
a viabilidade de retomar o 
trajeto 18h que tinha como 
destino a Pça Santa Tere-
zinha, Avenida 9 de Julho, 
parada no terminal velho e 
demais pontos de paradas 
dos alunos que fazem fa-
culdades e cursos técnicos 
e afins.
O Prefeito tendo em vista 
o retorno das aulas vem 
solicitando melhorias aos 
estudantes e demais pas-
sageiros que utilizam a 
linha Natividade da Serra 
com passagem em Reden-
ção da Serra com destino a 
Taubaté.

Prefeitura de Taubaté
define entrega de chaves 
do conjunto habitacional 

Novo Horizonte

A Prefeitura de Taubaté 
definiu para o dia 31 de 
janeiro, às 9h, a entrega 
das chaves dos 864 con-
templados do conjunto ha-
bitacional Francisco Alves 
Monteiro, no Novo Ho-
rizonte, após negociação 
com o Banco do Brasil, 
gestor do empreendimen-
to.  A solenidade acontece 
na escola Madre Cecília, 
à Av. Franscisco Alves 
Monteiro, s/nº,  que fica 
próxima ao condomínio.
O empreendimento é uma 
parceria entre a Prefeitura 
de Taubaté, a Caixa Eco-
nômica Federal, como ges-
tora do Programa Minha 
Casa Minha Vida (Gover-
no Federal), Casa Paulista 
(Governo Estadual), e o 
gestor do empreendimen-
to, Banco do Brasil. Para 

fazer parte do programa 
habitacional do município 
é necessário ter registro no 
Cadastro Único do Gover-
no Federal.
Todos os beneficiários 
tiveram seus cadastros 
aprovados e atenderam to-
das as condicionalidades 
exigidas pelo Programa. 
Os apartamentos serão 
destinados às pessoas com 
renda familiar mensal de 
até R$ 1.800 que vão pa-
gar a partir de 5% de sua 
renda ao Banco do Brasil, 
sendo que 3% das unida-
des são reservadas a ido-
sos e outras 3% às pessoas 
com deficiência.
São três condomínios com 
18 torres cada e 16 apar-
tamentos por torre; tota-
lizando 288 apartamentos 
em cada um. Todos os 

apartamentos possuem 
50 m², com sala, 2 quar-
tos, 1 banheiro, cozinha 
e área de serviço. O local 
também conta com play-
ground, área de lazer com 
churrasqueira, quadra po-
liesportiva e garagem.
A atual gestão já entregou 
no bairro do Barreiro 108 
unidades habitacionais 
(Conjunto Habitacional 
Benedito Capelleto), e 
mais 320 (Conjunto Habi-
tacional Sérgio Lucchiari).
Em 2013  
foram entregues 62 mo-
radias no Quinta das Fru-
tas. Além disso, outras 
832 unidades estão em 
construção no Vista das 
Palmeiras no Barranco, e 
mais 640 unidades já estão 
pré-aprovadas para a re-
gião do Quinta das Frutas.
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Prefeitura começa
a entregar os

carnês de IPTU em
Campos do Jordão

Comédia com Duca Pantaleão 
e convidados  é atração no 

TMC em Caraguatatuba

Pagamento da primeira 
parcela, ou cota única ven-
ce no dia 30 de Janeiro de 
2017
A Prefeitura de Campos 
do Jordão inicia a distri-
buição dos carnês do Im-
posto Predial Territorial 
Urbano (IPTU) 2017 na 
segunda-feira, dia 16. Os 
contribuintes têm até o dia 
30 de Janeiro para pagar a 
cota única com desconto e 
a primeira parcela. A ver-
são online também já está 
disponível no site da Pre-
feitura. Para emitir a guia 
de pagamento é preciso 
ter em mãos a inscrição 
do imóvel. O contribuinte 

O Teatro Mario Covas, em 
Caraguá, apresenta nes-
ta quinta-feira (19/1), às 
20h30, o espetáculo “Hu-
mor VIP de Quinta” com 
Duca Pantaleão. O humo-
rista interpreta o persona-
gem Dardinho, do quadro 
“Malandros de Niterói”, 
do programa “A Praça é 
Nossa”, do SBT.
Duca, que já foi vence-
dor do concurso “Show 

deve clicar no  campo “ 2° 
Via de IPTU”.
Este ano, a correção será 
de 8,26% que é a infla-
ção acumulada de outu-
bro de 2015 até setembro 
de 2016, de acordo com 
o IPCA ( Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo). O período leva 
em conta a inflação acu-
mulada até o envio à Câ-
mara do projeto de Lei de 
atualização da Planta Ge-
nérica de Valores, que foi 
objeto de audiências pú-
blicas, nos dias 12, 13 e 14 
de dezembro de 2016.
O contribuinte que optar 
pelo pagamento à vis-

de Humor”, do programa 
“Domingão do Faustão”, 
da TV Globo, receberá no 
palco alguns convidados 
especiais, como a atriz e 
modelo Luna Alves e ar-
tistas regionais do cenário 
humorístico, uma oportu-
nidade de visibilidade para 
mostrarem ao público todo 
o seu talento.
Os ingressos podem ser 
adquiridos no Studio D 

ta terá desconto de 10%. 
Para garantir o desconto, 
porém, é preciso realizar 
o pagamento até a data do 
vencimento. A Secretaria 
de Finanças informa que 
quem não receber o carnê 
do imposto até o dia 20 de 
Janeiro, não puder impri-
mir pelo site ou tiver dúvi-
das referentes aos valores, 
deve procurar a Secretaria 
de Finanças, localizada na 
Avenida Frei Orestes Gi-
rardi nº 893.
Atualização cadastral: No 
final do ano, a Prefeitura 
promoveu um recadastra-
mento, para atualizar os 
dados. Ainda assim, a Pre-
feitura tem mais de 10 mil 
cadastros com dados in-
completos, entre eles pes-
soa física e jurídica, que 
estão sem CPF e CNPJ 
cadastrados no sistema. A 
não atualização descum-
pre as regras e traz difi-
culdades na geração dos 
carnês do IPTU. Por isso, 
junto ao carnê do IPTU 
deste ano, há um aviso 
para que a atualização ca-
dastral seja feita, inclusive 
pela internet.

Cabeleireiros (no Caraguá 
Praia Shopping e Serra-
mar Shopping) no primei-
ro lote (os primeiros cem) 
por R$ 40 inteira e R$ 20 
meia-entrada (na promo-
ção todos pagam R$ 20) e 
no segundo lote por R$ 60 
inteira e R$ 30 meia-entra-
da. Classificação: 16 anos. 
O Teatro Mario Covas está 
localizado na Av. Goiás, nº 
187, no Indaiá. Mais infor-
mações: (12) 3881.2623 
ou 97405.1315.
 Serviço
Espetáculo ‘’Humor VIP 
de Quinta’’ com Duca 
Pantaleão (Comédia)
Dia 19/1 – quinta-feira – 
às 20h30
Teatro Mario Covas
Ingressos: 1º Lote – R$ 
40/R$ 20 (Promoção: Va-
lor único R$ 20) l 2º Lote 
– R$ 60/R$ 30
Classificação: 16 anos | 
120 min.

Ilhabela registra mais de 95% de ocupação
no final de semana

O final de semana foi mo-
vimentado em Ilhabela. De 
acordo com a Associação 
Comercial e Empresarial, 
o índice de ocupação de 
hotéis e pousadas foi cerca 
de 95%.A cidade atrai tu-
ristas que agita a economia 
com o consumo em bares, 
restaurantes e lojas. Além 
das atrações turísticas, o 
arquipélago também con-

ta com programações que 
atraem os amantes de es-
portes e artes.No sábado 
(15/01), aconteceu a aber-
tura do Verão Agita Mais 
Ilhabela, com uma extensa 
programação, que vai de 
jogo de futebol de areia 
com grandes ídolos do fu-
tebol, como Gilmar, Dinei, 
Serginho Chulapa, entre 
outros, a aulas de zumba 

e torneio de bocha. Já na 
parte cultural, foi possível 
conferir a exposição Arte 
e Vida, da artista Gorete 
Vinieri, no Salão das Ar-
tes da Secretaria de Cul-
tura, com entrada gratui-
ta.“Ilhabela está com uma 
ocupação surpreendente 
nesse início de ano e vem 
mantendo, desde a virada, 
mais de 90% dos leitos 

ocupados, e isso é muito 
bom para o comércio, pois 
gera emprego e distribui 
renda. Nossa expectativa 
é que até o final de janeiro 
esse número continue em 
torno de 90%, propiciando 
assim uma movimentação 
em torno de 150 mil turis-
tas na Ilha esse período”, 
disse o secretário de Turis-
mo, Ricardo Fazzini.
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Pega-Tudo começa dia 23 em 
Moreira César em Pinda

Fazenda repassa R$ 323
milhões em ICMS às prefeituras

O distrito de Moreira Cé-
sar dará início ao “Pega-
Tudo” na próxima segun-
da-feira (23), pelos bairros 
Vila São João e Vila São 
Benedito. O programa 
visa recolher o entulho 
acumulado nos quintais 
das residências, auxilian-
do a população. Durante 
esta semana, os morado-
res desses dois bairros de-
vem colocar o entulho de 
seus quintais nas calçadas, 
afastados do muro, para 
que a equipe da Subprefei-
tura possa fazer o recolhi-
mento. A coleta será de 23 
a 27 de janeiro.
Importante destacar que 

O governo do Estado de 
São Paulo deposita nes-
ta terça-feira, 17/1, R$ 
323,33 milhões em repas-
ses de ICMS para os 645 
municípios paulistas. O 
depósito feito pela Secre-
taria da Fazenda é referen-
te ao montante arrecadado 
no período de 9 a 13 de 
janeiro. Os valores corres-
pondem a 25% da arreca-
dação do imposto, que são 
distribuídos às administra-
ções municipais com base 
na aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) definido para 
cada cidade.Os municípios 
paulistas já haviam recebi-
do R$ 401,49 milhões em 
um repasse anterior efetu-
ado no dia 10/1, relativo à 
arrecadação do período de 
2/1 a 6/1. Com os depósi-
tos efetuados nesta terça-
feira, o valor acumulado 
distribuído às prefeituras 

não será retirado entulho 
de dentro dos quintais ou 
terrenos particulares, ape-
nas das calçadas, por isso 
a participação da popula-
ção é de grande importân-
cia. A Subprefeitura lem-
bra, ainda, que o entulho 
depositado nas calçadas 
fora do período do Pega-
Tudo será passível de mul-
ta. O disk-denúncia para 
entulho depositado em lo-
cais inapropriados no dis-
trito de Moreira César é o 
3641-2060.
O Pega-Tudo é um aliado 
dos moradores da cidade 
e do distrito de Moreira 
César, pois combate a pro-

em janeiro sobe para R$ 
724,83 milhões.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da Se-
cretaria da Fazenda sem-
pre até o segundo dia útil 
de cada semana, conforme 
prevê a Lei Complemen-
tar nº 63, de 11/01/1990. 
As consultas dos valores 
podem ser feitas no site 
da Secretaria da Fazenda, 
no link Acesso à Infor-
mação > Transferências 
de Recursos > Transfe-
rências Constitucionais a 
Municípios.Agenda Tri-
butária: Os valores sema-
nais transferidos aos mu-
nicípios paulistas variam 
em função dos prazos de 
pagamento do imposto fi-
xados no regulamento do 
ICMS. Dependendo do 
mês, pode haver até cin-
co datas de repasses. As 
variações destes depósitos 
oscilam conforme o calen-

liferação de animais pe-
çonhentos e colabora para 
exterminar os criadouros 
do mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika vírus e chikungunya. 
Além do distrito de Mo-
reira César, o Pega-Tu-
do também voltará para 
as demais localidades do 
município. A Secretaria 
Municipal de Serviços Pú-
blicos vai lançar nos pró-
ximos dias um novo cro-
nograma para o programa. 
A mudança prevê atender 
alguns bairros ao mesmo 
tempo para diminuir o 
tempo de espera entre um 
bairro e outro.

dário mensal, os prazos de 
recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. 
A agenda de pagamentos 
está concentrada em até 
5 períodos diferentes no 
mês, além de outros reco-
lhimentos diários, como 
por exemplo, os relativos 
à liberação das operações 
com importações.
Índice de Participação dos 
Municípios
Os repasses aos municí-
pios são liberados de acor-
do com os respectivos Ín-
dices de Participação dos 
Municípios, conforme de-
termina a Constituição Fe-
deral, de 5 de outubro de 
1988. Em seu artigo 158, 
inciso IV está estabeleci-
do que 25% do produto 
da arrecadação de ICMS 
pertencem aos municípios, 
e 25% do montante trans-
ferido pela União ao Esta-
do, referente ao Fundo de 
Exportação (artigo 159, 
inciso II e § 3º). 
Os índices de participação 
dos municípios são apu-
rados anualmente (artigo 
3°, da LC 63/1990), para 
aplicação no exercício se-
guinte, observando os cri-
térios estabelecidos pela 
Lei Estadual nº 3.201, de 
23/12/81, com alterações 
introduzidas pela Lei Esta-
dual nº 8.510, de 29/12/93.
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Françoise Forton no musical
“Um amor de Vinil” em SJC

“Um espetáculo que abor-
da a memória emotiva 
através da música e do 
humor, que retrata o amor 
como agente de transfor-
mação”, detalha Flávio 
Marinho, autor do espetá-
culo “Um Amor de Vinil”, 
que se apresenta em cur-
tíssima temporada - de 12 
a 29 de janeiro - no Teatro 
Colinas, em São José dos 

Campos. Uma comédia ro-
mântica musical estrelada 
por , com direção de André 
Paes Leme. “Um Amor de 
Vinil fala de recordação, 
no seu maior aspecto. A 
vida da gente é um filme 
cheio de lembranças em 
que a música faz a nossa 
trilha”, conta Françoise 
Forton, que divide o pal-
co com mais dois atores: 

Maurício Baduh e Marco 
Gérad (ator e músico).
“As canções de Um Amor 
de Vinil por si só bastariam 
para narrar a mais apai-
xonante história de amor. 
Quando o poeta e o com-
positor se unem é impossí-
vel proteger o coração das 
memórias e das emoções”, 
relata Paes Leme. “Flávio 
foi muito feliz na escolha 
do repertório, ele resgatou 
e misturou pérolas bra-
sileiras bem antigas com 
trilhas mais modernas. 
Todo o contexto musical 
é de extrema importância 
para trama e é por isso que 
estou transformando al-
guns arranjos e dando uma 
nova vestimenta às músi-
cas”, conta Liliane Secco, 
diretora musical. “Uma 

história de amor entre um 
homem que ensina uma 
mulher a chorar e uma mu-
lher que ensina um homem 
a sorrir”, define o autor e 
jornalista Flávio Marinho.
Amanda (Françoise For-
ton) é proprietária de uma 
loja de discos de vinil que 
sobreviveu até ao auge do 
CD. Animada e bem-hu-
morada, ela nunca chegou 
a se ligar, de verdade, a 
homem algum. Maurício 
(Maurício Baduh) é um 
dos seus clientes mais fi-
éis, que se diverte com 
Amanda da mesma forma 
que é extremamente fiel à 
sua mulher. Mas os dois 
acabam se envolvendo a 
partir do interesse em co-
mum pela música. 
Martinho (Marco Gérard) 

faz a transição das emo-
ções e sentimentos dos 
personagens por meio de 
21 canções, clássicos da 
música popular brasileira. 
São composições presen-
tes no imaginário do pú-
blico, canções de Isolda, 
Antônio Marcos, Milton 
Nascimento, Lulu Santos, 
Tavito, Ivan Lins, Caetano 
Velloso, entre outros, su-
cessos na voz de intérpre-
tes como: Roberto Carlos, 
Fagner, Marisa Monte, 
Erasmo Carlos, etc. “A 
MPB é uma excelente dra-
maturgia, o texto e a ence-
nação mostram a força que 
a música tem para contar 
uma história” relata Paes 
Leme.
“O Vinil voltou à moda 
(risos). O amante da mú-

sica, hoje, tem uma vitrola 
em casa e defende a quali-
dade mais pura da grava-
ção, através do vinil e da 
vitrola. As músicas retra-
tadas na peça continuam 
contemporâneas e atuais. 
Acho que o público can-
tará junto com os atores. 
‘Um amor de vinil’ tem 
uma dramaturgia original 
que homenageia a teatrali-
dade que as músicas brasi-
leiras produzem nas letras 
e canções”, revela Eduar-
do Barata, produtor e idea-
lizador do musical.
Os ingressos podem ser 
adquiridos de quarta a 
sábado, das 13h às 21h e 
domingo, das 13h às 19h, 
na bilheteria do Teatro, ou 
pelo sitewww.bilheteriadi-
gital.com.
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Curiosidades

A data da Páscoa no Ocidente é o primeiro domingo após a 
primeira Lua Cheia do equinócio da primavera. Se a Lua Cheia 
cair em um domingo, o da Páscoa será o seguinte. Isso faz com 
que o Domingo de Páscoa caia entre 22 de março e 26 de abril. 
Esta norma fixou-se após muitas controvérsias, após o século 
8.
***
Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central 
e Ocidental em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso 
médio desses animais é de 140 a 275 quilos e podem chegar 
a 2 metros de altura. Em cativeiro, devido a grande oferta de 
alimento podem atingir até 300 quilos. A maturidade sexual 
ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega aos 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies reco-
nhecidas e separadas por mil quilômetros: os gorilas negros e 
os pardos. Os primeiros vivem na parte ocidental da floresta 
equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no antigo Congo. 
Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma 
fêmea morre os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e 
torna-se presa fácil para os caçadores, sejam eles brancos ou 
nativos, que mesmo na ilegalidade continuam na busca desses 
animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de 
três mil anos, na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. 
Mil e quinhentos anos depois, Marco Pólo, viajante italiano, 
retorna da China, trazendo na bagagem histórias de enormes 
pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as crianças brinca-
vam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, aprovei-
tem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das 
redes elétricas e nunca usem cerol.
   
Humor

Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha 
prima e meu primo.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de quê, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro! Eles estavam na caçamba de um caminhão indo 
pra Belrizonte, daí a danada virou numa curva e foi um derra-
me só. Eles tudinho lá pra baixo...
***
Diferença entre ser sogra do genro e ser sogra da nora

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo 
sem se verem. Uma pergunta pra outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido 
maravilhoso. É ele quem levanta de madrugada pra trocar as 
fraldas do meu netinho, faz o café de manhã, arruma a casa, 
lava as louças, recolhe o lixo e faz a faxina da casa. Só depois 
é que vai trabalhar, em silêncio, para não acordar a minha filha. 
Um amor de genro! Benza-o, oh Deus!
- Quem bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou 
também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou 
muito mal. Imagina que ele tem que levantar de madrugada pra 
trocar as fraldas do meu netinho, fazer o café de manhã, arru-
mar a casa, lavar as louças, recolhe o lixo e fazer a faxina da 
casa. E depois de tudo isso ainda sai pra trabalhar, em silêncio, 
pra não acordar a preguiçosa, vagabunda e encostada da minha 
nora, aquela porca, nojenta e mal agradecida!
Conclusão: Mãe é mãe! Sogra é sogra!

Mensagens

Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhece-
mos têm um importante papel na nossa vida, seja grande ou 
pequeno, Algumas irão nos machucar, trair e nos fazer sofrer, 
para nos tornar mais fortes, outras irão nos dar lições, não para 
nos mudar, mas para fazer de nós melhores pessoas e algumas 
irão simplesmente nos inspirar e amar, para nos fazer feliz.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as 
distorções da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a 
meditação e a visualização, a observância desprendida, a per-
cepção pacífica, experimentando uma sensação de amor des-
prendido e de generosidade amorosa. Cultive esses estado. Co-
nheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fantasias 
e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As genero-
sidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.
***
Não praticar atividade física tem um peso enorme na incidên-
cia de doenças cardiovasculares, porque interfere em todos os 
outros fatores de risco. Veja os problemas da vida sedentária:
- Obesidade
- Dores musculares
- Pressão alta
- Dores cardíacas
- Encurtamento muscular
- Má postura
- Cansaço
- Baixa resistência orgânica
- Alto nível de estresse

Pensamentos, provérbios e citações
Nas horas de crise, o difícil é não cumprir o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
Caráter, ta aí uma coisa que não se compra.

MISCELÂNEA
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Pinda abre inscrições para Festival de
Marchinhas e lança “Carnaval Solidário”

Pindamonhangaba está 
com inscrições abertas 
para o 10º Festival de 
Marchinhas Carnavales-
cas 2017. O prazo segue 
até o dia 3 de fevereiro e 
o evento será realizado de 
17 a 19 de fevereiro, no 
Largo do Quartel.
O festival vai abrir as 
ações do “Carnaval Soli-
dário”, um novo formato 

do evento que vai realizar 
diversas ações sociais du-
rante a programação.
Realizado por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em cumprimen-
to 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-

Parque
Estadual

de Ilhabela
comemora

40 anos

O Parque Estadual de Ilha-
bela comemora 40 anos no 
próximo dia 20 de janeiro, 
e para comemorar a data, 
uma programação especial 
foi montada para a oca-
sião.
Os festejos começam no 
dia 18 com uma roda de 
conversa, na Praia Grande, 
com o tema “Importância 
dos Ilhotes de Ilhabela 
para a Preservação da Fau-
na Marinha”. No dia 20, 
será realizada a reabertura 
da Trilha que liga o Parque 
Municipal das Cachoeiras 
ao Parque Estadual, além 
da cerimônia comemora-
tiva com exposição foto-
gráfica, que acontece às 
16 horas, no auditório do 
Paço Municipal. E, no dia 
21, terá plantio de mudas 
nativas da Mata Atlânti-
ca, na Trilha do Morro do 
Baepi.
Parque Estadual: O Par-
que Estadual de Ilhabela 
preserva uma das maiores 
áreas de florestas inclusas 
nos 3% do que ainda resta 
da Mata Atlântica do Esta-
do de São Paulo. Ele en-
globa um total de 12 ilhas, 
3 ilhotes, 3 lajes e 1 parcel.
Quem visita o local pode 
aproveitar diversas ativi-
dades como caminhadas 
em trilhas de diferentes 
níveis, subida ao pico e 
mirantes com vistas pa-
norâmicas, observação de 
fauna e flora, banho em 
cachoeiras e piscinas natu-
rais. Além de ter acesso às 
comunidades tradicionais 
caiçaras, que preservam 
sua cultura na arquitetura 
de suas casas, artesanatos, 
modo de vida e tradições.
Confira a programação 

completa das comemora-
ções do Parque Estadual:
18 de janeiro
15h – Roda de Conver-
sa na Praia Grande, com 
o tema “Importância dos 
Ilhotes de Ilhabela para a 
preservação da fauna ma-
rinha”.
Local: Encontro em frente 
ao restaurante do Barba
19 de janeiro
8h – Piquenique na Gua-
rita do Parque com con-
vidados da melhor Idade 
do Centro de Referência 
de Assistência Social – 
CRAS.
15h – Exposição “Xô 
Gaiola” sobre Fauna Ame-
açada
Local: Pça. Cel Julião de 
Moura Negrão, Vila
20 de janeiro
9h – Reabertura da Trilha 
que liga o Parque Munici-
pal das Cachoeiras ao Par-
que Estadual.
16h – Cerimônia Come-
morativa e exposição de 
fotos
Local: Paço Municipal de 
Ilhabela
21 de janeiro
7h30 – Plantio de mudas 
nativas da Mata Atlântica 
na Trilha do Baepi
22 de janeiro
10h às 18h – Exposição 
“Xô Gaiola” sobre fauna 
ameaçada
Local: Guarita da Estrada
-Parque dos Castelhanos
25 de janeiro
19h – Roda de Conversa 
na Praia Grande e Praia do 
Julião com o tema “Impor-
tância dos Ilhotes de Ilha-
bela para a preservação da 
fauna marinha”
Local: Encontro em frete 
ao restaurante do Julião.

gatar e divulgar a tradição 
das marchinhas de carna-
val, além de incentivar a 
criatividade dos compo-
sitores populares de todo 
o país. Cada participante 
poderá inscrever até duas 
composições (individual 
ou em parceria) inéditas, 
ou seja, ainda não grava-
das comercialmente.
As inscrições podem ser 
entregues pessoalmente ou 
enviadas por correio para 
o Departamento de Cultu-
ra, localizado no Palacete 
Tiradentes, na Praça Barão 
do Rio Branco, 22, CEP 
12400-280. Se for postado 
por correio, o material de 
inscrição deverá chegar ao 
Departamento de Cultura, 
no máximo até o dia 3 de 
fevereiro, às 17 horas.

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 oficial 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, onde já estão 
disponíveis o regulamento 
e a ficha de inscrição para 
o festival.
A programação completa 
e as ações sociais que en-
volvem o “Carnaval Soli-
dário” serão divulgadas na 
semana que vem.


