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A GAzetA dos Municípios

Pinda sedia amistoso 
de vôlei adaptado

Inscrições para
ecologistas do futuro 
vão até quarta-feira

em Pinda

Pindamonhangaba reali-
zou, na sexta-feira (17), 
jogos amistosos das equi-
pes de vôlei adaptado da 
Semelp - Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer 
-  contra as equipes de Lo-
rena. Essa foi a primeira 
competição do vôlei adap-
tado do ano.
A intenção de partidas 
como essas foi preparar a 
equipe de Pindamonhan-
gaba, que participará dos 
JORI - Jogos Regionais 
do Idoso - em São Sebas-
tião, em maio. As equipes 

As inscrições para o 
projeto Ecologistas do 
Futuro, da Casa Ver-
de, podem ser feitas até  
quarta-feira (22), das 7h30 
às 17 horas. As aulas vão 
começar dia 9 de março e 
serão às quintas e sextas, 
com turma de manhã (8 às 
11 horas) e à tarde (13h30 
às 16h30).

feminina e masculina são 
divididas por idade: maio-
res de 60 e maiores de 70 
anos. Para o atleta da equi-
pe acima de 60 anos (mas-
culino A), José Hermínio 
Nicoleti, a iniciativa deste 
amistoso é positiva. “Esta-
mos nos sentindo valori-
zados, pois temos a opor-
tunidade  de participar de 
um amistoso como esse, 
tendo a presença de dire-
tores e coordenadores da 
Semelp, o que nos dá mais 
incentivo para jogarmos”, 
comentou.

Os interessados devem ir 
até a Casa Verde (rua Gui-
lherme Nicoletti, nº 965, 
Vila São Benedito) e as 
inscrições devem ser feitas 
pelos pais ou responsável 
direto, portando documen-
tos. 
Os ex-alunos precisam 
refazer a matrícula. Mais 
informações pelo tele-

De acordo com a Semelp, 
outras competições serão 
realizadas, para o treina-
mento das equipes de Pin-
da.  Os resultados foram:
Feminino B
Pinda 0x3 Lorena 
(4x15/6x15/8x15)
Feminino A
Pinda 0x3 Lorena
(9x15/13x15/13x15)
Masculino B
Pinda 0x3 Lorena
(11x15/13x15/13x15)
Masculino A
Pinda 3x0 Lorena
(15x8/15x12/15x13)

fone 3637-4616. Sobre 
o projeto O Ecologistas 
do Futuro é um curso de 
educação ambiental para 
alunos a partir do quarto 
ano do ensino fundamen-
tal. implantado em 2010, 
o Ecologistas do Futuro já 
formou cerca de 250 estu-
dantes de escolas públicas 
e privadas.

Começa período de 
acompanhamento do 
Bolsa Família 2017

em Taubaté

O governo federal aumen-
tou o número de benefici-
ários do Bolsa Família e a 
meta percentual de acom-
panhamento por parte da 
Secretaria de Saúde de 
Taubaté para a primeira 
vigência do programa de 
2017, que termina em 30 
de junho.
As pastas das famílias 
vinculadas às unidades de 
saúde do município foram 
entregues esta semana aos 
enfermeiros do DAB (De-
partamento de Atenção 
Básica).

Na segunda vigência do 
programa no ano passado, 
a relação era de 4.733 fa-
mílias e meta de 68,32% 
de acompanhamento.
Taubaté superou esta meta 
e atingiu 68,63%. Para o 
primeiro semestre de 2017 
a relação passa a ser de 
4.940 famílias e meta de 
73% de acompanhamento.
As condicionalidades do 
Bolsa Família são com-
promissos assumidos pe-
las famílias e que devem 
ser cumpridos para que 
elas continuem a receber 

os benefícios do programa 
do governo federal.
Na área da saúde, as 
condições incluem o 
acompanhamento do ca-
lendário vacinal e do  
crescimento e desenvol-
vimento para crianças 
menores de sete anos, 
pré-natal das gestantes e 
acompanhamento das mu-
lheres na faixa etária de 14 
a 44 anos.
O programa também esta-
belece compromissos nas 
áreas da Assistência Social 
e Educação.

Programação do
Carnaval Simpatia 2017 

em Caçapava

Local: Praça da Bandeira 
- Show ao vivo com a Ban-
da Gruporão - marchinhas 
carnavalescas e samba.
- 4 noites (SABADO, 
DOMINGO, SEGUNDA-
FEIRA, TERÇA-FEIRA ) 
- das 20h às 23h 
-  2 matinês (DOMINGO, 

TERÇA-FEIRA) - das 17h 
às 19h
Concurso para crianças: 
melhor fantasia e melhor 
foliãozinho/foliãzinha.
Venha para a nossa Praça 
da Bandeira, convide os 
amigos e os familiares. 
Em breve divulgaremos a 

programação dos blocos 
da cidade de Caçapava.
AVISO IMPORTANTE
É proibido: - uso de sprays 
de espuma e de tintas co-
loridas; - consumo de be-
bidas alcoólicas por meno-
res de 18 anos; - garrafas 
de vidro.
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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 Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 112, Termo nº 6493
Faço saber que pretendem se casar WASHINGTON LUIZ DA SILVA e EDNÓ-
LIA PINHEIRO DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascido em 4 de novembro de 1985, de profissão pin-
tor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Quarenta e Quatro, 
nº 257, Jardim Maracaibo, nesta cidade, filho de ARLINDO DA SILVA, de 66 
anos, nascido na data de 8 de fevereiro de 1951, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP, natural de Guaratinguetá/SP e de CLODOMIRA DA SILVA, fale-
cida em 1997 em Taubaté/SP. Ela é natural de Salvador - BA, nascida em 14 de 
março de 1973, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domicilia-
da no mesmo endereço do contraente, filha de ARIEL SANTANA DA SILVA, de 
dados ignorados e de BENEDITA PINHEIRO DA SILVA, de 67 anos, nascida 
na data de 28 de agosto de 1949, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba/
SP, natural de São Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a 
imprensa local desta cidade. 

Livro D- 24, FLS. nº 112, Termo nº 6492
Faço saber que pretendem se casar DIOGO APARECIDO DA LUZ COELHO e 
ANA PAULA DOS SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté - SP, nascido em 15 de julho de 1990, de profissão operador de logís-
tica, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua benedito de Paula, 
nº 342, Parque Novo Mundo, nesta cidade, filho de APARECIDO DONIZETI 
COELHO, de 54 anos, nascido na data de 27 de novembro de 1962, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP, natural de Caçapava/SP e de ANA LUCIA DA LUZ 
COELHO, de 49 anos, nascida na data de 29 de novembro de 1967, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, 
nascida em 30 de maio de 1994, de profissão assistente financeiro, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de 
JOÃO BENEDITO DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP e de BENEDITA 
DE FATIMA DA SILVA, de 60 anos, nascida na data de 22 de abril de 1956, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP natural de Tremembé/SP. Se alguem sou-
ber 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. 

Relação de Vagas Balcão
de Empregos de Taubaté

AJUDANTE DE SUSHIMAN
AUXILIAR DE APOIO ADMINSTRA-
TIVO – P.C.D.
AUXILIAR DE LIMPEZA – P.C.D.
ESTÁGIO EM MARKETING
INSTALADOR DE ALARME RESI-
DENCIAL
INSTALADOR DE CALHAS
MANICURE
MECANICO DE MAQUINA INDUS-
TRIAL
OPERADOR DE EXTRUSORA
OPERADOR DE REBOBINADEIRA
PADEIRO
PASSADEIRA
PROFESSOR DE TEATRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SALGADEIRA
SHUSHIMAN
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA
VENDEDOR EXTERNO
TÉCNICO DE P.A.B.X.
TÉCNICO ÓTICO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
PARA CADASTRO:
* RG E CPF (OU CNH);
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO;
* CARTEIRA DE TRABALHO.

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EM-
PREGOS

Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 15h

– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321

– E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

Prefeitura realiza
doação de mudas de 

árvores nesta semana
em Pinda

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba realiza 
a doação de mudas de ár-
vores do mês de fevereiro, 
nos dias 23 e 24. A ação 
tem objetivo de conscien-
tizar ambientalmente a po-
pulação e melhorar a arbo-
rização do município e as 
doações são realizadas no 
Viveiro Municipal.
Podem participar os mo-
radores ou pessoas que 
possuam propriedade em 
Pindamonhangaba.
As doações ocorrem sem-

pre durante o período da 
manhã, das 7 às 11h. Em 
cada dia, são disponibi-
lizadas senhas para os 30 
primeiros munícipes que 
chegarem ao Viveiro e 
cada um destes morado-
res terá direito a retirada 
de 30 mudas de árvores,  
sendo: 12 mudas nativas 
(espécies de grande porte 
exclusiva para moradores 
de área rural); 5 mudas fru-
tíferas (espécies de grande 
porte exclusiva para mo-
radores de área rural); 10 
mudas de pingos de ouro 

(arbusto ornamental); e 3 
mudas exóticas para cal-
çada.
Para a retirada de senhas, é 
necessário somente que o 
morador leve ao dia da do-
ação identidade com foto e 
comprovante de endereço 
de Pindamonhangaba. E, 
para ter direito a retirada 
de mudas de grande porte, 
comprovante de endereço 
da área rural do município.
Os moradores que já re-
tiraram mudas no viveiro 
poderão retirar novamente 
após 60 dias.
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Taubaté apresenta estrutura 
para Carnaval 2017

Após cobrança de Aguilar Junior, 
presidente da Dersa garante que 
obra do Contorno não vai parar

A poucos dias do Carna-
val, a Prefeitura de Tauba-
té apresenta a estrutura 
para garantir segurança, 
mobilidade e a alegria dos 
foliões na cidade.
Cerca de 10 mil pessoas 
são esperadas no sábado 
de Carnaval, dia 25 de 
fevereiro, na Avenida do 
Povo, com os desfiles dos 
blocos carnavalescos e es-
colas de samba. Também 
haverá matinês de domin-
go a terça no local.
No Quiririm, onde de ha-
verá matinês, blocos de rua 
e bandas todos os dias, são 
esperados cerca de quatro 
mil foliões diariamente.
Trânsito
A Avenida do Povo será 
parcialmente interditada 
nesta terça-feira, dia 21 de 
fevereiro, para montagem 
da estrutura do Carnaval, 
na parte coberta da via.
A interdição total da ave-
nida acontece no sábado, 
dia 25 de fevereiro, a partir 
das 18h, até o encerramen-
to dos desfiles. A liberação 
total da avenida acontece 
na quarta-feira de Cinzas, 
dia 1º de março, após a 
desmontagem da estrutu-
ra. No sábado, a Avenida 
do Povo e vias de acesso 
serão bloqueadas para os 
desfiles e organização dos 
blocos e escolas de sam-
ba, permitindo somente o 
trânsito local.
Essas interdições iniciam 
às 17h de sábado e o trân-
sito será liberado ao final 
das festividades na ave-
nida. As vias alternativas 
serão: Avenida Inglaterra, 
Tiradentes, John Kennedy 
e Juscelino Kubitscheck.
No Quiririm, haverá in-
terdição da rua Coronel 
Marcondes de Matos (rua 
principal). Os bloqueios 
de trânsito começam nos 
dias 23 e 24 de fevereiro, a 
partir das 19h, para a reali-
zação do Festival de Mar-
chinhas.
Durante os quatro dias de 
folia, a interdição será das 
14h à meia noite, para as 
matinês, desfiles de blocos 
e Carnaval de rua. Todas 
as intervenções viárias 
contarão com as sinaliza-
ções e agentes de trânsito 
para dar apoio local.

Preocupado com os ru-
mores de que as obras dos 
Contornos Norte e Sul co-
mandadas pela empresa 
Serveng estariam parali-
sadas, o prefeito de Cara-
guatatuba, Aguilar Junior, 
cobrou do Estado expli-
cações sobre o empreen-
dimento comandado pela 
Dersa.
 A empresa Serveng é res-
ponsável pelas obras do 
trecho que vai da chegada 
a Caraguatatuba até o bair-
ro da Martim de Sá (lotes 
1 e 2) e do Jardim Jaqueira 
até a divisa com a cidade 
de São Sebastião (lotes 3 
e 4).

Ônibus
No sábado de Carnaval, as 
linhas de ônibus trabalha-
rão em horários especiais 
para atender o público na 
Avenida do Povo.
A partir das 23h, os ôni-
bus começam a transitar 
pela região, com horário 
de término previsto às 
3h, podendo ser estendi-
do em razão da demanda 
de passageiros. Os pontos 
de embarque e desembar-
que serão concentrados na 
Avenida Tiradentes, próxi-
mo à sede da Prefeitura.
Ambulantes
Cem ambulantes, previa-
mente cadastrados na Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos, poderão atuar na 
comercialização de produ-
tos na Avenida do Povo.
Eles deverão apresentar a 
inscrição municipal e cada 
trabalhador poderá contar 
com um ajudante.
No sábado, a área destina-
da aos ambulantes (com 
barraca ou banca, veículo 
adaptado, tripé ou carrinho 
de lanche) será o bolsão de 
estacionamento a 100 m 
da área coberta (local uti-
lizado pelas autoescolas e 
próximo ao estádio Joa-
quinzão), sendo permitida 
a carga e descarga de seus 
produtos, em horários esti-
pulados pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana.
Já para as matinês (domin-
go, segunda e terça, a par-
tir das 15h), a área permi-
tida para os credenciados 
será o bolsão do estaciona-
mento, ao lado da Câma-
ra Municipal, não sendo 
permitida a montagem de 
banca, barraca ou veícu-
lo adaptado para a venda 
de itens carnavalescos e 
dos gêneros alimentícios 
e bebidas, de acordo com 
o Decreto nº 13.973 de 27 
de janeiro de 2017. Após o 
evento, os mesmos deve-
rão se retirar do local.
A venda na arquibancada 
será permitida desde que 
não comercializem bebi-
das alcóolicas. A comer-
cialização em garrafas, 
copos de vidro e latas es-
tão proibidas, devendo ser 
utilizado somente material 
descartável.
A venda de spray de espu-

 “Temos a preocupação 
social por conta da cente-
na de trabalhadores, bem 
como o cronograma des-
tas obras”, disse o prefeito 
Aguilar Junior.
 De acordo com o gover-
nador de São Paulo, Geral-
do Alckmin, o cronograma 
de entrega das obras está 
mantido.
 “Vamos entregar todo o 
trecho de Caraguatatuba 
(da Martim de Sá até a di-
visa com São Sebastião) 
este ano. Já as obras dos 
trechos da Costa Norte de 
São Sebastião até o porto 
da cidade serão entregues 
em 2018”, esclareceu.

ma e de tinta de cabelo não 
será permitida. A utiliza-
ção de fogos de artifícios 
nas proximidades da área 
coberta da avenida tam-
bém está vetada.
Segurança – Avenida do 
Povo
Quinze guardas civis mu-
nicipais, um ônibus de mo-
nitoramento com 11 câme-
ras, duas câmeras fixas do 
COI (Centro de Operações 
Integradas), oito homens 
da brigada de incêndio, 
além do efetivo da Polícia 
Militar farão a segurança 
do local.
Quiririm
Quatro barracas (permis-
sionários), previamente 
cadastradas, poderão co-
mercializar produtos até 
a meia noite dos dias de 
Carnaval, no Quiririm.
Os permissionários de-
vem atender as exigências 
do Corpo de Bombeiros e 
serão vistoriados pela De-
fesa Civil e Vigilância Sa-
nitária.
Cinco guardas civis muni-
cipais, uma câmera fixa do 
COI e os homens da Polí-
cia Militar irão garantir a 
segurança no distrito.
Saúde
O AMI (Ambulatório Mu-
nicipal de Infectologia) faz 
campanha de prevenção 
do HIV/AIDS. Os foliões 
receberão orientações so-
bre prevenção e haverá 
distribuição de preservati-
vos.
O tema da campanha des-
te ano é #partiuteste, su-
gerido pelo Ministério de 
Saúde. A expectativa é de 
distribuir cerca de 30 mil 
preservativos. A ação foi 
iniciada no último sába-
do, dia 18 de fevereiro, no 
bloco Vai Quem Quer.
Programação de Carnaval 
– AMI
Dia 23 de fevereiro: Tes-
tagem nas proximidades 
do Taubaté Shopping, das 
14h às 21h;
Dia 25 de fevereiro: 
Orientação e entrega de 
preservativos no desfile de 
blocos e escolas de samba, 
na Avenida do Povo;
Dia 26 de fevereiro: 
Orientação e entrega de 
preservativos no Carnaval 
de Quiririm.

 Segundo o presidente da 
Dersa, Laurence Casa-
grande Lourenço, hou-
ve um período de chuvas 
que acabou atrapalhando 
alguns trabalhos. “Pare-
ce que não tem ninguém 
na obra, mas é serviço de 
terraplanagem. A obra se-
guirá seu cronograma nor-
mal”.
 Questionado sobre a pos-
sibilidade de a empresa 
Serveng deixar a obra, o 
presidente da Dersa ne-
gou. “Ouvimos rumores, 
mas não tem nada de ofi-
cial. A obra continua”, 
explicou Laurence Casa-
grande Lourenço.

Praça da Cultura – Centro 
Dia 24 (sexta-feira)
21h – Banda Nova Era 
23h – Mara Amaral
Dia 25 (sábado) 
21h – Banda D2
23h – Zirinho da Bahia 
Dia 26 (domingo) 
21h – Bloco Maricota de São Luiz do Pa-
raitinga
23h – Mara Amaral 
Dia 27 (segunda-feira)
21h – Banda D2
23h – Gilmelândia 
Dia 28 (terça-feira)
21h – Banda Nova Era 
23h – Thiago Brava 
 
Praça Irmã Lucila - Massaguaçu 
Dia 25 (sábado)
21h – Banda Nova Era 
23h – Mara Amaral 
Dia 26 (domingo)
21h – Banda D2
23h – Zirinho da Bahia 
Dia 27 (segunda-feira)
21h – Banda Nova Era 
23h – Mara Amaral
Dia 28 (terça-feira)
21h – Banda D2
23h – Zirinho da Bahia 
 
Cronograma do Desfiles dos Blocos de Ca-
raguatatuba  -  Centro
Dia 24 (sexta-feira)
20h30 – Corso Carnavalesco - Saída da Pra-
ça Dr. Cândido Motta, com destino à Praça 
da Cultura
21h – Desfile do Bloco Amigos do Bem – 
Saída da Av. Geraldo Nogueira da Silva, In-
daiá (Quiosque 29)/Av. Arthur Costa Filho, 
com destino à Praça da Cultura
Dia 25 (sábado)
16h – Desfile do Bloco das Piranhas – Sa-
ída da Av. Geraldo Nogueira da Silva/Av. 
Arthur Costa Filho, com destino à Praça da 
Cultura
21h – Desfile do Bloco Gaiola das Loucas 
- Saída da Av. Geraldo Nogueira da Silva/
Av. Arthur Costa Filho, com destino à Praça 
Tom Ferreira
Dia 26 (domingo) 
18h – Blocão (Donos e animais de estima-
ção) – Saída da ponte do Indaiá/ chegada 

próximo à Secretaria de Turismo – Av. Ge-
raldo Nogueira da Silva/Av. Arthur Costa 
Filho
20h30 – Bloco do Urso - Saída da Rua São 
José dos Campos (Bar do Hélio) /Av. Arthur 
Costa Filho com destino à Praça da Cultura
Dia 27 (segunda-feira)
17h – Bloco do Esporte – Saída do Quios-
que Guaruçá, com destino à Praça Tom Fer-
reira/ Av. Arthur Costa Filho
Dia 27 (segunda-feira) – Porto Novo 
22h – Bloco dos Trouxas – Saída do Quios-
que do Alemão até o Igoo, no Porto Novo/ 
Av. Geraldo Nogueira da Silva
Dia 28 (terça-feira)
16h – Bloco Azedou o Pé do Frango - Saí-
da Rua Irmã São Francisco – Caputera/ Av. 
Maranhão/Av. Arthur Costa Filho até Praça 
da Cultura
18h – Bloco da Família Cirrose Futebol e 
Samba – Saída do Quiosque 31 até a pista 
de Bicicross do Indaiá/Av. Geraldo Noguei-
ra da Silva 
  
De 24 a 28 (sábado a terça-feira) – Massa-
guaçu 
21h30 (sexta-feira) – Grito de Carnaval do 
Bloco Tropa D’ Litro – Pista de skate
21h30 (sábado a segunda) – Bloco Tropa D’ 
Litro - Av. Maria Carlota 
22h30 (sábado a terça) – Bloco dos Devotos 
da Cheirosa - Av. Maria Carlota 
 
Programação do Carnaval de Antigamente
De 25 a 28 de fevereiro – Centro – Praça Dr. 
Cândido Motta
Dia 24 – Sexta – 20h30
Abertura com Corso e Desfile de Bonecões/ 
Saída da Praça Dr. Diógenes Ribeiro de 
Lima/ Grito de Carnaval   
Das 20h30 à 0H30 – Shows 
Dias 24, 26 e 28 – New Band
Dias 25 e 27 – Banda Feira Livre
Matinês  com a Banda Nova Era 
De 25 a 28 – Das 15h às 18h
De 25 a 28 de fevereiro – Porto Novo – Pra-
ça Isaías de Souza
Bailes Noturnos das 20h30 à 0h30
Dias 25 e 27 – New Band
Dias 26 e 28 – Banda Feira Livre
De 25 a 28 de fevereiro – Travessão – Praça 
Jorge de Castro
Bailes Noturnos das 20h30 à 0h30
Banda Saca-Rolha

Programação dos Shows do 
Carnaval 2017 em Caraguá
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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.

Lotéricas:
LOTÉRICA DA SORTE
AV SAGRADO CORACÃO JESUS, 261
VL SÃO GERALDO
ESTIVA LOTÉRICA
R VOLUNTÁRIO BENEDITO SERGIO, 334
ESTIVA
LOTÉRICA XV
RUA XV DE NOVEMBRO, 803
CENTRO
COMBINAÇÃO MILIONÁRIA
PRQ DR BARBOSA DE OLIVEIRA, S/N BOX 
34
CENTRO
LOTÉRICA PRAÇA SANTA TEREZINHA
R EMILIO WINTHER, 526
CENTRO
LOTÉRICA SÃO PEDRO
RUA SAO PEDRO, 1553
JD SÔNIA MARIA
LOTÉRICA NOVA
AVENIDA BANDEIRANTES, 808,  Box 06
JD MARIA AUGUSTA
VITÓRIA SHOPPING
AV. CHARLES SCHNNEIDER, 1700 LOJA 
165
VILA COSTA
LOTÉRICA PÉ QUENTE
RUA DOMINGUES RIBAS, 555 LOJA 6
VILA IAPI
A SUA INDEPENDÊNCIA

AV. INDEPENDÊNCIA, 977 LOJA 01 E 02
INDEPENDÊNCIA
LOTÉRICA TREVO DA SORTE
RUA WALDEMAR BONELLI, 341
CECAP
LOTÉRICA MONTEIRO LOBATO
R DR SILVA BARROS, 411
CENTRO
AO CAMPEÃO DA SORTE
R DUQUE DE CAXIAS, 220
CENTRO
LOTÉRICA DA SORTE
R HELVINO DE MORAES, 757, LJ08
VILA SÃO JOSÉ
CATEDRAL DA SORTE
PC DOM EPAMINONDAS, 07
CENTRO
LOTÉRICA PORTO SEGURO II
AV CHARLES SCHNEIDER, 420 NAGUMO 
SUPERMERCADO
ESTIVA
LOTÉRICA JD DAS NACÕES
AV INDEPENDENCIA, 380
INDEPENDÊNCIA
LOBO LOTERIAS
AV DES PAULO OLIVEIRA COSTA, 1034
CENTRO
LOTÉRICA SANTA TEREZINHA
AV CHARLES SCHNEIDER, 1201, BOX 01 
CARREFOUR
INDEPENDÊNCIA


