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A GAzetA dos Municípios

Ilhabela é selecionada por 
organização internacional 
para desenvolver projeto 
de turismo sustentável

Secretário de Saúde de
Caçapava, Fabiano Alcântara

é eleito representante
Regional da saúde

no Alto do Vale

Festival de Marchinhas 
dá largada do Carnaval 

em Taubaté

IPTU 2017: Carnês
serão entregues a partir 

do dia 01 de março
em Tremembé

Ilhabela foi seleciona-
da pela organização de 
conservação da natureza, 
WWF-Brasil, para desen-
volver o Projeto Turismo 
Sustentável em Destinos 
Costeiros. O município es-
tava concorrendo com Pa-
raty/RJ, e foi contemplado 
após processo seletivo que 
avaliava itens relaciona-
dos à gestão do destino, 
natureza e cenário, meio 
ambiente e clima, cultura 
e tradição, bem estar so-
cial, além de negócios e 
hospitalidade. O fato de 
Ilhabela possuir plano ges-
tor de turismo desde 2005, 
revisado recentemente, 
que norteia o planejamen-
to e execução de ações, e 
também a existência de 
Unidade de Conservação, 
foram fatores decisivos à 
escolha.
O projeto tem duração de 

Nesta semana ocorreu a 
eleição para representan-
tes regionais do COSEMS/
SP e Governo do Estado, 
tendo a presença e partici-
pação dos secretários mu-
nicipais da Saúde, Fabiano 
foi eleito pelo Secretários 

Em clima de Carna-
val, começa nesta quin-
ta-feira, dia 23 de  
fevereiro, a partir das 20h, 
o 11º Festival de Marchi-
nhas na praça de eventos 
do Quiririm, em Taubaté.
São 20 composições  
pré-selecionadas que dis-

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé comunica que a entrega 
dos carnês de IPTU acontece a partir do dia 01 de março de 2017 na sede da Prefei-
tura na Rua Sete de Setembro, 701 – Centro, das 09h00 às 17h00.

PARA RETIRADA DO CARNÊ, DEVERÁ SER APRESENTADO:
PELO PORTADOR:
– carnê de IPTU/2016, ou
– autorização do proprietário e documento de Identificação.
PELO PROPRIETÁRIO:
– documento de identificação,
– título de propriedade do imóvel
(caso não esteja cadastrado como contribuinte).
Os carnês com endereço de entrega fora de Tremembé serão enviados através dos 
correios.
* CONTRIBUINTES RESIDENTES FORA DO MUNICÍPIO QUE NÃO RECE-
BEREM OS CARNÊS, PODERÃO SOLICITAR BOLETOS PARA PAGAMEN-
TOS NA SEDE DA PREFEITURA OU PELO EMAIL lanc1@tremembe.sp.gov.br
Mais informações pelo telefone (12) 3607-1033.

aproximadamente dois 
anos e terá a Secretaria de 
Turismo como responsá-
vel pela implementação. 
Será formada ainda uma 
governança incluindo os 
membros do Conselho 
Municipal de Turismo – 
COMTUR. O objetivo é 
adequar o planejamento e 
ações de turismo a padrões 
internacionais de susten-
tabilidade, maximizando 
aspectos relacionados à 
gestão e a benefícios eco-
nômicos, sociais, culturais 
e ambientais.
O Secretário Municipal de 
Turismo, Ricardo Fazzini, 
destacou a importância 
desta conquista para o ar-
quipélago. “Dessa forma, 
caminhamos para alinhar 
o trabalho desenvolvido 
na cidade a padrões segui-
dos por destinos em todo o 
mundo. É necessário enca-

da Saúde do Alto do Vale 
para Comissão Interges-
tores Regionais (CIR) do 
estado de São Paulo, que 
contribui para o fortaleci-
mento e protagonismo dos 
municípios e na constru-
ção de proposta que defen-

putam as eliminatórias 
nesta quinta. A final é nes-
ta sexta-feira, dia 24, tam-
bém a partir das 20h.
Os compositores ven-
cedores serão pre-
miados: 1º lugar  
recebe R$ 2.500,00 + 
troféu, o 2º R$ 2.000,00 

rar o turismo como um ne-
gócio, de forma sustentá-
vel, para que esta atividade 
possa reverter benefícios à 
comunidade, empresários 
e turistas, contribuindo 
para promover o desen-
volvimento econômico e a 
qualidade de vida”.
O secretário lembrou 
também que 2017 é con-
siderado pela Organi-
zação Mundial do Tu-
rismo (ONU), o “Ano 
Internacional do Turismo 
Sustentável para o De-
senvolvimento”. Assim, 
agir de forma sustentável 
não seria uma tendência,  
e sim uma necessidade pe-
rene, já que o turista está 
cada vez mais exigente e 
consciente em relação a 
aspectos que englobam a 
sustentabilidade na hora 
de escolher seu destino de 
férias.

dam os princípios do SUS 
no estado.
O novo cargo não com-
promete sua habilidade na 
Secretaria de Saúde de Ca-
çapava, ao contrário disto, 
Caçapava ganha agora um 
representante eleito para 
levar a bandeira da saúde 
do município para a re-
gião, uma grande conquis-
ta para o município.
Fabiano será responsável 
por gerir no conselho as 
seguintes cidades: Mon-
teiro Lobato, São José dos 
Campos, Igaratá, Caçapa-
va, Jacareí, Jambeiro, San-
ta Branca e Paraibuna.

+ troféu, o 3º R$ 
1.500,00 + troféu e o  
melhor intérprete recebe 
R$ 500,00 + troféu.
Os candidatos podem 
conferir a pré-sele-
ção e regulamento no  
site da Prefeitura: www.
taubate.sp.gov.br.
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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 105, Termo nº 6479
Faço saber que pretendem se casar VINÍCIUS FELICIANO LAZARINI e CA-
REN SIGNORINI CHAVES, aprensentando os documentos necessário exigidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Franca - SP, nascido em 8 de junho de 1994, de profissão auxiliar administrativo, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Alzira de Siqueira, nº 2, 
Apto 1, Residencial Santa Lucia, nesta cidade, filho de GERSON DA COSTA 
LAZARINI, de 46 anos, nascido na data de 22 de junho de 1970, residente e 
domiciliado em Franca/SP, natural de Tremembé/SP e de CLÁUDIA REGINA 
FELICIANO DA SILVA LAZARINI, de 48 anos, nascida na data de 27 de janei-
ro de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Franca/SP. Ela 
é natural de Tremembé - SP, nascida em 24 de fevereiro de 1994, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de CRISTIANE SIGNORINI CHAVES, de 44 anos, nascida na 
data de 27 de setembro de 1972, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natu-
ral de Taubaté/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 113, Termo nº 6494
Faço saber que pretendem se casar FREDERICO MALOSTI e MARIA DO 
CARMO RODRIGUES INOCENCIO, aprensentando os documentos necessá-
rio exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Lagoinha - SP, nascido em 1 de março de 1964, de profissão apo-
sentado, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Maximiano 
Antunes, nº 48, Centro, nesta cidade, filho de EURICO MALOSTI, falecido em 
Tremembé/SP na data de 18 de março de 2000 e de MARIZA LEME MALOSTI, 
de 75 anos, nascida na data de 1 de julho de 1941, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de Areias/SP. Ela é natural de São Paulo - SP, nascida em 
30 de janeiro de 1973, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e do-
miciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO INOCENCIO, 
de 73 anos, nascido na data de 22 de agosto de 1943, residente e domiciliado 
em Cornélio Procópio/PR, natural de Duartina/SP e de MARIA DEL CARMEN 
RODRIGUES RUIZ INOCENCIO, de 65 anos, nascida na data de 28 de março 
de 1951, residente e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Granada - Espanha. 
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. 

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 de Taubaté
abre inscrições para 

“Capoeira Angola para 
3ª Idade”

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté abre 
no dia 2 de março, as ins-
crições para “Capoeira 
Angola adaptada para 3ª 
Idade”. O programa será 
desenvolvido no Centro 
Cultural “Toninho Men-
des”.
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 13 de mar-
ço, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, no próprio Centro 
Cultural, que fica na Praça 
Coronel Vitoriano, 1, Cen-
tro.
Para as inscrições os in-
teressados devem levar 
RG, CPF, comprovante de 
endereço, uma foto 3×4 e 
atestado médico de apti-

dão para atividade física.
O objetivo do projeto é 
adaptar a Capoeira Ango-
la como forma de terapia, 
que utiliza os elementos 
desta manifestação cultu-
ral afro-brasileira para me-
lhorar a qualidade de vida 
dos idosos.
Serão utilizados exercícios 
funcionais com movimen-
tos naturais do ser huma-
no, como pular, correr, 
puxar, agachar, levantar, 
girar, empurrar, etc. O pra-
ticante ganha força, equilí-
brio, flexibilidade, condi-
cionamento, resistência e 
agilidade.
A data de inicio das aulas e 
horários serão anunciados 

posteriormente.
Crianças, jovens e adultos
Além do programa para 
idosos, a Capoeira Angola 
ainda irá atender crianças 
(a partir de dois anos), jo-
vens e adultos.
As inscrições também co-
meçam no dia 2 de março 
e vão até dia 13 do mesmo 
mês, no Centro Cultural, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h.
Os documentos exigidos 
para as inscrições são os 
mesmos para a 3ª idade. A 
data para inicio das aulas 
e horários também serão 
anunciados posteriormen-
te. Mais informações pelo 
telefone: (12) 3621-6040.
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Conselho Gestor da Habitação 
visita empreendimento

habitacional no Araretama
em Pindamonhangaba

Organização do Carnaval 
Solidário realiza nova

reunião sobre Segurança
em Pindamonhangaba

Bosque da Princesa
reabre na sexta-feira

O Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Habi-
tação de Interesse Social - 
FHIS realizou sua primei-
ra reunião na quinta-feira 
(16), no loteamento Bem 
Viver, no Araretama.
Nesta primeira reu-
nião, foram apresen-
tados aos membros do 
conselho o empreendi-
mento habitacional que  
beneficiará 1.536 famí-
lias com apartamentos de 
dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro e área de 
serviço. Cada apartamen-
to ainda conta com in-

Na quarta-feira (22), re-
presentantes da Prefeitura, 
Polícia Militar e empresa 
contratada realizaram uma 
nova reunião sobre a segu-
rança do Carnaval Solidá-
rio 2017. O foco do encon-
tro foi detalhar a ação de 
cada grupo de envolvidos 
no evento, visando levar 
uma festa carnavalesca 
mais segura para as famí-
lias.
Participaram da reunião o 
coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res; o comandante da PM, 
Capitão Ricardo Prolun-
gati; os representantes da 
empresa Alta Seg Vigilân-

O Bosque da Princesa está, 
temporariamente, fechado 
para o público, nesta quin-
ta-feira (23) e parte de sex-
ta-feira (24), para que seja 
finalizada a manutenção 
total do local - gramado, 

terfone e gás encanado, 
ou seja, o morador não  
precisará subir as es-
cadas para levar o gás.  
O condomínio possui tam-
bém  playground, área de 
festa, quadra, ampla área 
verde e área de estaciona-
mento para os moradores.
O conselho gestor pos-
sui um calendário  
bimestral e as reuniões 
são abertas a todos os in-
teressados em participar. 
Tem como presidente 
o Secretário de Habita-
ção, Meio Ambiente e  
Regularização Fundiá-

cia Patrimonial, Fábio Au-
gusto Rodrigues de Godoy 
e Thamires Silva Lopes; 
o comandante da Guarda 
Municipal, Sandro Faria 
Alvarenga; e o secretário 
de Proteção e Bem-Estar 
ao Cidadão, José Sodário 
Viana.A segurança do Car-
naval Solidário 2017 será 
realizada pela equipe da 
Guarda Municipal, segu-
ranças contratados - sendo 
cerca de 40 por dia -, po-
liciais militares em escala 
extra e reforço de um pelo-
tão de alunos da escola de 
formação de soldados do 
batalhão de Taubaté, For-
ças Táticas e Rocam, não 

parquinho e lagos.
Por questão de segurança, 
devido a presença de ma-
quinários, o Bosque fica-
rá fechado para o público 
até que os serviços sejam 
finalizados. A previsão é 

ria, Dr. Marcus Vinícius. 
“O conselho tem um pa-
pel fundamental, pois 
acompanha e traz trans-
parência às etapas de or-
ganização da entrega dos 
apartamentos”, afirma.  
“Este empreendimento é 
muito importante, pois irá 
diminuir o déficit habita-
cional para a classe de me-
nor renda e garantir acesso à  
moradia dessa importan-
te camada social que não 
possui meios para aquisi-
ção da tão sonhada ‘casa 
própria’”, finaliza o presi-
dente.

afetando, assim, o policia-
mento na cidade de Pinda-
monhangaba.
As equipes de Brigadistas 
também estarão em ação 
durante as festividades 
carnavalescas,  além do 
plantão do Corpo de Bom-
beiros.
Ainda na quarta-feira (22), 
foi feita a publicação do 
Decreto nº 5402, de 21 
de fevereiro de 2017, que 
regulamenta os eventos 
e funcionamento das ati-
vidades no período das 
Festividades de Carnaval 
2017 do Município. Os ar-
tigos deste decreto nortea-
rão as ações de segurança. 

que na sexta-feira após as 
18 horas os portões sejam 
reabertos.
Durante final de semana 
e Carnaval, o Bosque da 
Princesa estará aberto nor-
malmente para o público.

Rap Rollers se destaca 
em Campeonato

Paulista e oferece aulas 
de hockey em Taubaté

O Rap Rollers (equipe de 
hockey de Taubaté) come-
çou o ano com o pé direi-
to ao vencer a Portuguesa 
(atual campeã brasileira) 
por 4 a 0, no último final 
de semana, pelo Campe-
onato Paulista da moda-
lidade. O time, que treina 
e manda seus jogos no gi-
násio Independência, tam-
bém oferece horários de 
patinação livre e hockey 
para iniciantes, intermedi-

ários e avançados.
As aulas são viabilizadas 
por meio de uma parce-
ria entre a Prefeitura e a 
APAHT (Associação de 
Patinação e Hockey de 
Taubaté).
Os interessados devem ir 
até o local para participar. 
O ginásio Independência 
fica na rua Escolástico Bi-
cudo, s/nº.
Horários e modalidades
Patinação Livre

Segunda-feira: das 18h30 
às 20h30
Quinta-feira: das 18h30 às 
22h
Hockey (iniciante)
Terça-feira: das 20h30 às 
21h
Sexta-feira: das 20h às 
20h30
Hockey (intermediário e 
avançado)
Terça-feira: das 21h às 22h
Sexta-feira: das 20h30 às 
22h.

Carnaval em Taubaté 
mantém serviços básicos

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente na próxima se-
gunda, dia 27, e terça-fei-
ra, dia 28, devido ao Car-
naval. No dia 1º de março, 
Quarta-feira de Cinzas, 
haverá expediente após o 
meio-dia. Os serviços es-
senciais à população não 
serão interrompidos:
* Coleta de lixo;
* Pronto Socorro Munici-

pal – Adulto – Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (24h) San Mari-
no;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (24h) Santa Hele-
na; * Pronto Atendimento 
(24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-

cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24 horas);
* Mercado Municipal;
* Abrigo Temporário 
(Casa Transitória).
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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.


