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A GAzetA dos Municípios

Caixa Econômica Federal 
confirma recebimento do 

IPTU em Taubaté

Treinamento funcional é 
novidade oferecida pela 

Semelp em Pinda

El Sombreiro é bicampeão
do Festival de Marchinhas

de Pindamonhangaba

Prefeitura de Taubaté
abre inscrições para 
“Danças Folclóricas

para 3ª Idade”

As agências da Caixa Eco-
nômica Federal e das loté-
ricas já estão recebendo o 
pagamento do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano) 2017.
As lojas das Casas Bahia 
também passam a receber 
o imposto no valor limite 
de R$ 2.000. Lembrando 
que os bancos Santander 
e Itaú e os supermercados 
Villarreal e Semar estão 
recebendo o tributo.
Para os contribuintes que 
ainda não receberam seus 

Buscando atender ao pú-
blico jovem, entre 15 e 21 
anos, a Semelp - Secreta-
ria Municipal de Esporte e 
Lazer -, em seu novo mo-
delo de atendimento, abre 
inscrições para o Treina-
mento Funcional.
A febre do momento nas 
academias busca treinar 
o corpo através de movi-
mento básicos como pu-
xar, empurrar, agachar, 
saltar, visando a habilida-
de de realizar as ativida-
des normais da vida diária 
com eficiência, autonomia 
e independência. Como re-

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o bloco El Som-
breiro venceu o Festival 
de Marchinhas de Pinda-
monhangaba. O evento foi 
realizado neste final de se-
mana, no Largo do Quar-
tel, abrindo as comemora-
ções oficiais do Carnaval 
Solidário.
Apresentando a marchinha 
“Mazzaropi vai buscar o 
seu sombreiro”, o grupo 
conquistou o primeiro lu-
gar e ainda os troféus de 
melhor torcida e melhor 
figurino.
No ano passado, El Som-
breiro levou o título com a 
marchinha “Zé Roqueiro”. 
Segundo os composito-
res e intérpretes, Morotó 
Lopes e Marcos Ferraz, a 
criação da marchinha ven-
cedora deste ano teve iní-
cio logo após a conquista 
do ano passado. “Fizemos 
uma pesquisa sobre catira 
e sobre a história de Ma-
zzaropi”, disse Morotó. 
“Essa marchinha é uma 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté abre no 
dia 21 de fevereiro, as ins-
crições para “Danças Fol-
clóricas para 3ª Idade”. O 
programa será desenvolvi-
do no Centro Cultural “To-
ninho Mendes”.
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 8 de março, 

carnês, a recomendação 
da prefeitura é de que se 
dirijam ao Posto de Aten-
dimento na Praça Monse-
nhor Silva Barros (Praça 
da Eletro).
O local passou a funcio-
nar nesta sexta-feira, dia 
17 de fevereiro, e vai abrir 
neste sábado, dia 18 de fe-
vereiro, das 8h às 17h. O 
atendimento continua du-
rante a semana. Para mais 
informações o telefone do 
posto é o: (12) 3629-2554.
A Prefeitura de Taubaté 

sultado final, mais disposi-
ção, força, saúde e quali-
dade de vida.
Os treinos serão realizados 
na Academia do Centro de 
Treinamento Luiz Caloi, 
no período da manhã. As 
turmas serão separadas 
por idade e, para partici-
par, é necessário se inscre-
ver no local, levando RG e 
duas fotos 3x4.
As pessoas que apresenta-
rem atestado médico po-
derão começar imediata-
mente. As que não tiverem 
ainda seu atestado, devem 
fazer sua matrícula para 

homenagem à cultura re-
gional e ao personagem 
Chico Frô, interpretado 
pelo Augustinho Ribeiro, 
aqui de Pinda, e que parti-
cipou de muitos filmes de 
Mazzaropi”, contou.
Marcos Ferraz, o “Mar-
cão”, agradeceu a todas 
as pessoas que apoiaram o 
bloco e também aos orga-
nizadores do evento. Para 
Morotó e Marcão, o prin-
cipal agradecimento deve 
ser para a torcida, con-
siderada o grande trunfo 
do El Sombreiro. Demais 
vencedores A marchinha 
Arritmia, de São Luiz do 
Paraitinga, composta por 
Galvão Frade, ficou com 
o segundo lugar e Escravo 
da Folia, terminou em ter-
ceiro. “Vamos Decolar”, 
de Marinho Cunha e Do-
nizete Cunha, ficou com o 
quarto lugar. O troféu de 
Melhor Intérprete foi para 
Geraldo Ottoni, de Uba-
tuba, que concorreu com 
a marchinha Escravo da 

no próprio Centro Cultu-
ral, que fica na praça Co-
ronel Vitoriano, 1, Centro, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h.
As danças serão trabalha-
das em módulos que terão 
a duração de três meses e 
para as inscrições os in-
teressados devem levar 

emitiu 117.000 carnês, ex-
pedidos via Correios, que 
possibilitam ao contribuin-
te a opção de quitar o im-
posto já no primeiro ven-
cimento (19, 20 e 21/02) 
com 10% de desconto.  
O pagamento também 
pode ser feito na data 
do segundo vencimen-
to (19, 20 e 21/03), 
com um abatimento de  
5% do valor pago em cota 
única. Ainda há a opção 
do parcelamento em 10 
vezes.

garantir a vaga, e aguardar 
agendamento do médico 
fornecido pela Semelp. 
São 20 vagas por turma.
Confira os horários das au-
las:
Seg/qua/sex: das 7 às 8h - 
15 a 17 anos
Seg  e qua: das 10 às 11h - 
15 a 17 anos
Seg e qua: 11 às 12h - 18 
a 21 anos
Ter/qui: 7 às 8h - 18 a 21 
anos
Ter/qui: das 10 às 11h - 15 
a 17 anos 
Ter/qui: das 11 às 12h - 18 
a 21 anos

Folia. O coordenador de 
Eventos da Prefeitura, Ri-
cardo Flores, responsável 
pela organização do Car-
naval Solidário, destacou 
a importância do trabalho 
em equipe para o suces-
so do evento. “Todos de-
ram sua contribuição para 
a realização do Festival, 
em especial a equipe do 
Departamento de Cultura, 
que organizou a seleção 
das marchinhas e a dinâ-
mica das apresentações. 
O evento foi um grande 
sucesso, tivemos público 
presente todas as noites, e 
estamos com as melhores 
expectativas para todos os 
outros eventos do Carna-
val”, disse.
De acordo com os organi-
zadores do evento, cerca 
de 5 mil pessoas compa-
receram ao último dia do 
Festival de Marchinhas, 
entre elas, muitas crianças 
e idosos, dando o tom do 
carnaval para a família, 
que é o objetivo da festa.

RG, CPF, comprovante de 
endereço, uma foto 3×4 e 
atestado médico de apti-
dão para atividade física.
A data para inicio 
das aulas e horários  
serão anunciados poste-
riormente. Mais informa-
ções pelo telefone: (12) 
3621-6040.
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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

Antigamente no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da 
cana de açúcar em um tacho e o levava ao fogo. Não podiam parar de mexer 
até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto 
mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o 
melado desandou. O que fazer agora? A solução que encontraram foi guardar o 
melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte encontraram o melado azedo 
e fermentado. Não pensaram duas vezes e misturaram o tal melado com o novo 
e levaram os dois ao fogo. Resultado: o azedo do melado antigo era álcool, que 
aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pinga-
vam constantemente. Era a cachaça já formada que pingava. Daí o nome pinga. 
Quando a pinga batia nas suas costas marcadas pelas chibatadas ardia muito, por 
isso deram o nome de água ardente. Caindo em seus rostos, escorregando até 
a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira, ficavam alegres e com 
vontade de dançar e sempre que queriam ficar alegres, eles repetiam o processo.
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl Else-
ner abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos foram 
entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou o brasão 
do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenageando seus pais 
Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, ele 
aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos com ferramentas abre la-
tas, chave de fendas, punção e saca-rolhas, serrote, alicate, abre garrafas, palito 
de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. 
O primeiro popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com 
as unidades americanas. Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes 
combinações.

Humor

Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, resolveu 
formular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas:
1ª.) Qual é a capital do Estado Civil?
2ª.) Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3ª.) Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4ª.) Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5ª.) Tem direito a mulher em trabalho de parto em carteira assinada?
6ª.) Seria patrocínio o assassinato de um patrão?
7ª.) Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre?
8ª.) A marcha processual tem câmbio manual ou automático?
9ª.) Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10ª.) Para um tiro a queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?
***
Um hóspede é chamado à gerência do hotel de luxo e o gerente chama a atenção:
- Infelizmente, senhor, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Responde o hóspede.
- Porque, vários hospedes têm reclamado que o senhor urina na piscina. 
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do tram-
polim da piscina, o senhor é o púnico caso.

Mensagens

Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou com 
pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para os senti-
mentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo mundo e sim 
se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar da melhor maneira 
possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderás, sentin-
do-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gostas de pessoas 
que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo e não deixe 
que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus objetivos. Você 
encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na recompensa e evite se 
aborrecer por pequenos problemas.
***
Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequeno, com um bom pen-
samento, você o preenche de uma energia que beneficiará você de uma forma 
ou de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, esses mal, por ele 
retido, se voltará contra você, mas cedo ou mais tarde. Tenha equilíbrio e orien-
tação. Faça tudo com sentido nobre, bondade, esperança, beleza. Alegria a fim 
de receber essa mesma coisa de volta na vida, o que ocorrerá no momento que 
delas mais necessitar. No chão, como na vida, colhe-se o que se planta. Todo 
bem ou todo mal que você faz para os outros, acredita, você estará fazendo pra 
você mesmo.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia, visão radical de indivíduos que tive-
ram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam era verdadei-
ro, ao invés de aceitar as crenças comuns de sua época. Isso é de forma básica a 
única coragem exigida por nós, ter coragem para o mais estranho, mais singular 
e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

O entendimento é limitado, só as tolices não têm fronteiras.
Um contrato verbal vale mais do que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos;
Ilha é um pedaço de terra que foi exilada.
Falso amigo é inimigo secreto.
Pobre parado é vadio... pobre correndo é ladrão.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.

MISCELÂNEA Defesa Civil e DSM
fazem vistoria na Padre 

Zezinho em Pinda

Aulas da Padre Zezinho 
são transferidas para 

unidade do NAP

As aulas da escola muni-
cipal Padre Zezinho (Vila 
São João) estão suspensas 
na sexta-feira (17) para 
que a Defesa Civil e o De-
partamento de Serviços 
Municipais da Secretaria 

As aulas da escola munici-
pal ‘Padre Zezinho’ serão 
transferidas para o NAP 
- Mário Covas (Pasin) - a 
partir de segunda-feira 
(20).
A transferência ocorre 
para que a Subprefeitura 
de Moreira César e a Se-

de Serviços Públicos fa-
çam um laudo técnico es-
trutural de todo o prédio.
Após a verificação com-
pleta do edifício, a Secre-
taria de Educação infor-
mará o retorno das aulas 

cretaria de Serviços Públi-
cos possam realizar todas 
as reformas necessárias na 
unidade.
A decisão da alteração do 
prédio das aulas foi elabo-
rada em conjunto entre a 
Secretaria de Educação e 
uma comissão de pais de 

na unidade.
Na madrugada de quarta-
feira (18) houve a queda 
de um telhado de uma das 
salas de aula - o que gerou 
a interdição parcial na es-
cola.

alunos, que estavam pre-
sentes na ‘Padre Zezinho’.
(Na foto, secretário de 
Serviços Públicos, Josué 
Bondiolli, e diretora Peda-
gógica Luciana Ferreira, 
conversam com comissão 
de pais de alunos da ‘Pa-
dre Zezinho’)
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Pinda recebe clínicas de 
handebol e vôlei sentado

Ritmo Livre entra no 
clima da folia nesta
semana em Taubaté

Pindamonhangaba vai re-
ceber o Circuito Sesc Ve-
rão de Esportes no dia 22 
de fevereiro, com duas 
modalidades: uma olím-
pica e outra paralímpica. 
A modalidade esportiva 
olímpica apresentada e 
aplicada será o handebol, 
com o jogador Marcão, no 
Centro Esportivo Zito, das 
9 às 12 horas. Goleiro do 
E.C. Pinheiros, o atleta foi 
campeão panamericano 

Na semana da maior festa 
popular do país, o Ritmo 
Livre entra no clima da 
folia e a Secretaria de Es-
portes e Lazer de Taubaté 
prepara uma programa-
ção diferenciada para os 
amantes da dança e do 
Carnaval.
Já presente em várias regi-
ões da cidade, o Ritmo Li-
vre irá montar aulas temá-
ticas da época na próxima 
semana.
Com muito samba, axé, 
marchinhas e outros rit-
mos caracterizados da 
folia, os professores irão 

em Santo Domingo-2003, 
disputou a Olimpíada em 
Atenas em 2004 e 11 cam-
peonatos mundiais. O han-
debol é um esporte olím-
pico desde Berlim-1936. 
Já no campo paralímpico 
será o vôlei sentado, com a 
equipe do Instituto Athlon, 
no Ginásio de Esportes 
Juca Moreira, das 15 às 
17h30. A modalidade é 
uma adaptação do volei-
bol na qual as pessoas am-

animar os participan-
tes do projeto nos dias 
22, 23 e 24 de feverei-
ro, em diferentes locais  
da cidade.
Na quarta-feira, dia 22, ha-
verá aulas no Terra Nova, 
das 18h30 às 19h30, Pra-
ça Santa Terezinha, das 
18h30 às 20h30, e no Par-
que Planalto, das 19h30 às 
20h30.
Na quinta-feira, dia 23, os 
bairros Gurilândia, das 7h 
às 8h, Parque São Luís, 
das 8h às 9h, Vila Marli, 
das 9h30 às 10h30, Lar 
Santa Verônica (Centro), 

putadas e com outros tipos 
de deficiência locomotora 
competem numa quadra 
onde as medidas e a altura 
da rede são adequadas para 
a prática do esporte. O pro-
jeto Sesc Verão é realizado 
desde 1995 nos meses de 
janeiro e fevereiro e tem o 
objetivo de sensibilizar a 
comunidade para a impor-
tância da continuidade das 
práticas esportivas e ativi-
dades físicas.

das 9h30 às 11h, Jardim 
América, das 14h às 15h, 
Barreiro, das 17h30 às 
18h30 e Marlene Miranda, 
das 18h às 19h irão rece-
ber a atração.
Já na sexta-feira, dia 
24, será a vez do Quiri-
rim, das 7h15 às 8h15 
e das 8h40 às 9h40, do  
Lar Santa Verônica (Água 
Quente), das 13h às 16h e 
do Jardim das Nações, das 
15h às 16h.
A organização pede que os 
participantes estejam fan-
tasiados para animar ainda 
mais a festa.

Cpic inicia rodas de estudos 
de plantas em Pinda

Aguilar Junior toma
posse como presidente

da Junta Militar em Caraguá
O Cpic - Centro de Práti-
cas Integrativas e Comple-
mentares - da Prefeitura, 
retoma, nesta segunda-
feira (20), às 14 horas, as 
rodas de estudo de plantas. 
Nesta primeira ação do 
ano, serão estudadas plan-
tas com ação repelente.
Realizadas na cidade des-
de 1990, as rodas visam a 

O prefeito de Caraguata-
tuba, Aguilar Junior, to-
mou posse na manhã des-
ta segunda-feira (20/02), 
como presidente da  
7ª Delegacia da Circuns-
crição do Serviço Militar 
da cidade. A cerimônia 
ocorreu no Senac em São 
José dos Campos. 

troca de saberes científico 
e popular, como a planta 
age no organismo e como 
utilizá-la.
As rodas de estudos são 
voltadas para a população 
que utiliza o SUS, profis-
sionais da Saúde, agentes 
comunitários, lideranças 
comunitárias, agentes de 
pastorais, comunidades 

O prefeito esteve acom-
panhado do vice-prefeito 
e secretário de Trânsito, 
Segurança e Defesa Civil, 
Campos Junior, e do se-
cretário de Obras, Leandro 
Borella.
A Junta Militar é responsá-
vel alistamento de jovens 
que completam 18 anos. 

organizadas e interessados 
em geral.
Já estão programadas as 
rodas de estudos de plantas 
do ano todo. Serão levados 
à pauta temas como obesi-
dade, saúde bucal, varizes, 
colesterol, entre outros. A 
participação é gratuita. O 
Cpic fica na avenida Albu-
querque Lins, 245, centro.

Trata-se de um proces-
so seletivo para verificar 
quais são os homens que 
prestarão serviços para o 
Exército.  
A Junta Militar fica na Rua 
Taubaté, nº 90, no bair-
ro do Sumaré (ao lado do 
PAT – Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador).
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Sebrae abre cursos gratuitos do Super
Mei em Pinda

O posto do Sebrae Aqui 
de Pindamonhangaba está 
recebendo inscrições para 
dois cursos do Super Mei: 
ovos de páscoa artesanais 
e chocolateria.
Os cursos são gratuitos e 
os interessados devem fa-
zer inscrições na unidade 
do Sebrae Aqui (avenida 
Albuquerque Lins, 138 - 

São Benedito) - basta levar 
CNPJ.
O curso de técnicas para 
confecção de ovos de pás-
coa artesanais será minis-
trado no Senai, entre os 
dias 6 e 14 de março, das 8 
às 12 horas; as aulas para 
chocolateria acontecerão 
na ETEC João Gomes de 
Araújo, de 13 a 22 de mar-

ço, das 13 às 17 horas.
Os certificados de conclu-
são serão fornecidos pelas 
duas instituições em par-
ceria com o Sebrae Aqui.
As vagas são limitadas e 
destinadas ao proprietá-
rios do CNJP inscrito no 
programa MEI.
Mais informações pelo te-
lefone 3642-9744.

Taubaté mantém
redução de casos

de dengue no verão

Subprefeitura passa a 
fazer cadastros da

Habitação em Pinda

Festival de Marchinhas 
abre a programação do 

Carnaval Solidário

Audiência Pública: demonstração
e avaliação do cumprimento das
Metas Fiscais do 6º Bimestre e 

3º Quadrimestre de 2016 Audiência
Pública: demonstração e avaliação 
do cumprimento das Metas Fiscais 
do 6º Bimestre e 3º Quadrimestre 

de 2016

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que, a um mês do 
término do verão, a cidade 
consegue manter uma re-
dução histórica de casos 
confirmados de dengue. 
De janeiro até agora foram 
registrados 14 casos con-
firmados da doença contra 
590 casos confirmados no 
mesmo período de 2016.
Apesar disto, a população 
precisa continuar a ajudar 
o município no combate 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti, em especial nos próxi-
mos 30 dias.
Com o término do verão, 
em 20 de março, ficam 
menores as chances de um 

A Subprefeitura de Mo-
reira César integrou mais 
uma atividade de atendi-
mento para facilitar a vida 
da população. 
Desde o início de feverei-
ro, uma iniciativa conjunta 
entre a Subprefeitura e a Se-

Neste final de semana, 
Pindamonhangaba reali-
za o 10º Festival de Mar-
chinhas, que neste ano 
homenageia um de seus 
fundadores, Darcy Torres. 
O evento abre a programa-
ção do Carnaval Solidário 
2017.
Os ensaios abertos come-
çaram na quarta-feira (15) 
e terminam nesta quinta 
(16), sempre a partir das 
20 horas, no Largo do 
Quartel. A competição co-
meça, pra valer, na sexta-
feira (17), com a primeira 
eliminatória e segue no sá-
bado (18), com a segunda 
eliminatória. Dez marchi-
nhas serão apresentadas 
por dia e a grande final 
será no domingo (19), com 
as dez classificadas pela 
comissão julgadora.

Temos a honra de convidar 
Vossa Senhoria para parti-
cipar da Audiência Públi-
ca, no próximo dia 24 de 
fevereiro de 2017, às 10 
horas, no Salão Nobre da 

aumento significativo de 
casos. Taubaté ainda não 
tem casos confirmados de 
zika e chikungunya.
A partir da próxima se-
mana, os agentes do CAS 
(Controle de Animais Si-
nantrópicos) terminam o 
período de visitas casa a 
casa em horário estendido 
em Taubaté.
Com o fim do horário de 
verão, à 0h do próximo 
domingo, dia 20 de feve-
reiro, não é mais possível 
verificar a presença de 
criadouros do mosquito no 
período noturno.
A região 4, composta pe-
los bairros do centro de 
Taubaté, continua na mira 

cretaria de Habitação pos-
sibilita aos moradores do  
Distrito fazer cadastra-
mento e recadastramen-
to para imóveis popu-
lares diretamente em 
Moreira César. Com isso, as  
pessoas que moram em 

Para escolher a melhor 
marchinha de 2017, os jul-
gadores seguirão os que-
sitos: melodia, letra, apre-
sentação e comunicação, 
ordem esta que servirá de 
critério de desempate.
No total, o Departamento 
de Cultura da Prefeitura 
recebeu 50 inscrições  e 
a comissão selecionadora 
escolheu as 20 concorren-
tes deste ano.  
Premiação
Os vencedores levarão 
troféus e premiação em 
dinheiro. Para o 1º lugar, 
troféu “Alarico Corrêa 
Leite” e premiação de R$ 
2.845,12 (UFMP 32,32); 
2º lugar - troféu José de 
Assis Alvarenga - “Zé 
Sambinha” e R$ 1435,76 
(UFMP 16,31); 3º lugar - 
troféu “Celso Guimarães” 

Câmara Municipal, onde 
será demonstrado e avalia-
do o cumprimento das Me-
tas Fiscais do 6º Bimestre 
e 3º Quadrimestre de 2016, 
conforme disposto no arti-

do mutirão de combate ao 
mosquito neste final de se-
mana.
Serão 45 profissionais, en-
tre agentes comunitários 
de saúde, da Vigilância 
Sanitária, do CAS e da Su-
cen (Superintendência de 
Controle de Endemias) en-
volvidos no mutirão, que 
acontece no sábado.
Denúncias sobre cria-
douros em potencial 
devem ser feitas ao  
CAS pelo telefone 3635-
4091. A prefeitura também 
disponibiliza o hotsite xô 
mosquito (taubate.sp.gov.
br/xomosquito/) para o en-
caminhamento de denún-
cias.

Moreira César e quei-
ram ser inclusas no  
cadastro habitacio-
nal têm a opção de re-
alizar o processo na  
Subprefeitura ou direta-
mente na Secretaria (Cris-
pim).

e R$718,32 (UFMP 8,16); 
4º lugar - troféu “Maes-
tro Arthur dos Santos”; e 
ainda troféus para Melhor 
Intérprete “Troféu Hé-
lio Camargo”, para Me-
lhor Torcida 2017 “Tro-
féu Franco Neto”, e para 
Melhor Figurino “Troféu 
Cida Novaes”.
Carnaval Solidário
Além de se divertir ao 
som das marchinhas, o 
público poderá colaborar 
com o Carnaval Solidário 
2017, entregando 1 kg de 
alimento no posto de cole-
ta, instalado no Largo do 
Quartel durante os dias de 
festival. 
Os alimentos arrecadados 
serão entregues para o 
Fundo Social de Solidarie-
dade, que os repassará às 
instituições cadastradas.

go 9º, § 4º da Lei Comple-
mentar nº 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal). Contamos com sua 
presença. Tremembé, 13 
de fevereiro de 2017.


