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A GAzetA dos Municípios

Emca realiza cerimônia 
de abertura do ano letivo 

com aula inaugural

Campanha oficial de
vacinação da Febre
amarela começará

no dia 29 em 
Pindamonhangaba

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Enge-
nheiro João Ortiz (Emca) 
de Taubaté, realizou na 
última terça-feira, dia 16 
de janeiro, a cerimônia de 
abertura do ano letivo de 
2018. Neste ano, a aula 
inaugural foi proferida 
pelo comandante do Ca-
vex (Comando de Aviação 
do Exército), general de 
brigada Luciano Guilher-
me Cabral Pinheiro.
O evento, já tradicional 
e realizado anualmente, 
ocorreu no hangar da esco-
la e participaram seus 160 
alunos, familiares, alu-
nos antigos, professores e 

convidados da direção da 
Emca.
As aulas retornam no dia 
23 de janeiro. A Esco-
la Municipal de Ciências 
Aeronáuticas, criada em 
janeiro de 2003, passou 
a funcionar em agosto de 
2004. A Emca já formou 
590 especialistas, nas es-
pecialidades de aviônica, 
célula e grupo motopro-
pulsor. Alunos já forma-
dos trabalham em diversas 
empresas de manutenção 
aeronáutica na região e 
Brasil afora. Três antigos 
alunos estão em Abu Dabi, 
Emirados Árabes, em uma 
empresa de inglesa de ma-

nutenção de helicópteros e 
dois nos Estados Unidos.
Após o curso na esco-
la de Taubaté,  os alunos 
precisam fazer a prova 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) para 
obter a carteira de mecâni-
co de aeronaves. A Emca 
tem apresentado um índi-
ce de 98% de aprovação. 
Um acordo técnico-peda-
gógico entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Exército 
Brasileiro proporciona aos 
alunos a realização de es-
tágio nas oficinas de ma-
nutenção das aeronaves do 
Cavex, com cerca de 450 
horas.

Taubaté treina
profissionais para

campanha de vacinação 
contra febre amarela

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté iniciou esta se-
mana o planejamento para 
a campanha de vacinação 
contra a febre amarela 
com as doses fracionadas, 
prevista para ocorrer em 
todo o Estado de São Pau-
lo entre 29 de janeiro e 17 
de fevereiro.
A partir da próxima se-
mana deve ocorrer o trei-
namento de profissionais 
de saúde que participarão 
da campanha. Agentes de 
controle de vetores que 
atuam no combate ao Ae-
des aegypti também passa-
rão pelo treinamento para 
ajudar na tabulação dos 
dados de pessoas vacina-
das. Estudos evidenciam 
que a vacina fracionada 
tem eficácia comprovada 
de pelo menos oito anos. 
As carteiras de vacinação 
terão um selo especial para 
informar que a dose apli-
cada foi a fracionada.
Com o objetivo de redu-
zir as filas nas unidades 
de saúde, a ideia também 
é envolver técnicos e en-
fermeiros de grandes in-
dústrias da região para que 
possam vacinar seus pró-
prios funcionários, bem 

como militares do Cavex 
(Comando de Aviação do 
Exército).
Está prevista, durante a 
campanha, a manutenção 
das cinco unidades de re-
ferência na zona urbana de 
Taubaté: UBS Mais Inde-
pendência, Fazendinha, 
Mourisco, Gurilândia e 
Aeroporto. As unidades de 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) localizadas 
na zona rural de Taubaté 
também passarão a vaci-
nar nos dias da campanha. 
Em 3 e 17 de fevereiro, 
considerados “dias D” da 
campanha, está prevista 
a participação de equipes 
volante em atividades casa 
a casa na zona rural, con-
siderada prioritária para a 
vacinação. Em recomen-
dação à Secretaria de Esta-
do da Saúde, a orientação 
é que a população colabore 
e ajude a manter estáveis 
os estoques de sangue nos 
hemonúcleos da região. A 
doação de sangue precisa 
ocorrer antes. Após vaci-
nação contra febre amare-
la, é necessário aguardar 
30 dias para doar sangue. 
Se contraiu a doença, deve 
aguardar 6 meses após re-

cuperação completa.
Desde o início do ano até 
esta quarta-feira, dia 17 de 
janeiro, já foram aplicadas 
2.700 doses da vacina em 
Taubaté. Em 2017 foram 
aplicadas 9.640 doses e 
em 2016 o número foi de 
1.074 doses aplicadas.
Tire suas dúvidas
Já tomei a vacina. Preciso 
tomar de novo?
– Quem já tomou uma 
dose da vacina, mesmo se 
fizer parte dos municípios 
incluídos na campanha, 
não precisará se vacinar 
novamente
Quem precisa receber a 
dose integral da vacina?
– Crianças com idade en-
tre nove meses e dois anos 
incompletos, pessoas que 
viajarão para países com 
exigência da vacina, grá-
vidas residentes em áreas 
de risco
Quem precisa consultar o 
médico antes de tomar a 
vacina?
– Portadores de HIV po-
sitivo, pacientes com tra-
tamento quimioterápico 
concluído, transplantados, 
hemofílicos ou pessoas 
com doenças do sangue e 
de doença falciforme.
Quem não precisa tomar a 
vacina?
-Não há indicação de imu-
nização para grávidas que 
morem em locais sem re-
comendação para vacina, 
mulheres amamentando 
crianças com até 6 meses 
e imunodeprimidos, como 
pacientes em tratamento 
quimioterápico, radiote-
rápico ou com corticoides 
em doses elevadas.
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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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

Prefeitura coordena
processo de compensação 

ambiental em Taubaté

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Taubaté co-
ordenou, na última terça-
feira, dia 16 de janeiro, 
uma ação de compensação 
ambiental realizada pela 
concessionária CCR Nova 
Dutra no bairro do Estoril.
Técnicos da secretaria 
indicam as áreas verdes 
do município para que 
recebam ações de plan-
tio e manutenção decor-
rentes de processos de 
compensação ambiental.  
A determinação é para que, 
a cada espécie suprimida, 
outras cinco sejam plan-
tadas. Nesta ação foram 
plantadas 280 mudas por 
conta de um processo de 
compensação ambiental 
da CCR Nova Dutra para 

expansão de suas estradas.
No local, por se tratar de 
área remanescente de Cer-
rado, uma das exigências 
foi do plantio de espécies 
nativas desse bioma. Du-
rante o plantio, também 
houve a participação da 
comunidade, que vem so-
licitando apoio da prefei-
tura para recuperação das 
áreas verdes no bairro.
Além da ação do dia 16 
de janeiro, estão previs-
tos outros plantios re-
ferentes a  processos de 
compensação ambiental 
de empresas diversas ,  
a fim de garantir a efetiva 
recuperação e conserva-
ção de aproximadamen-
te 8,6 hectares somente 
naquela região. As ações 

preveem, além do plantio, 
a manutenção da área, por 
parte da empresa, durante 
um período de dois anos 
ou até que seja alcançada 
a autossuficiência das es-
pécies.
A Secretaria de Meio Am-
biente de Taubaté avalia 
que ações deste tipo pro-
porcionem a neutralização 
do equivalente a 22 tonela-
das de CO2 por ano, o que 
colabora com a redução dos 
impactos do efeito estufa.  
Outro ponto positivo é a 
melhoria da infiltração de 
água no solo e das condi-
ções hídricas do rio Pira-
cangaguá, que passa pelo 
Estoril, após a efetivação 
de todos os plantios pre-
vistos nas áreas verdes.
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Biblioteca Central
de Taubaté realiza

Feira do Livro

A Biblioteca Prof. José 
Jerônymo de Souza Filho, 
situada na região central 
de Taubaté, promove na 
próxima sexta-feira, dia 19 
de janeiro, das 9h às 16h, 
mais uma edição da Feira 
do Livro.
Pessoas interessadas em 
participar devem levar 
um volume de qualquer 
livro que já não queiram 
mais para que possa ser 
trocado por outro. A troca 
será efetuada entre os lei-
tores, sendo a biblioteca  
intermediária do proces-
so. Uma mesa e um varal 
serão instalados no lado 
externo e títulos repeti-
dos serão disponibilizados 
também para troca para re-
novar o acervo.
Além dessa ação pontual, 
a Biblioteca promove uma 
atividade permanente de 
leitura livre. Os livros do-
ados ficam disponíveis em 
uma mesa, facilitando o 
acesso à leitura e à infor-
mação. O usuário escolhe 
o título, realiza a leitura e 

passa adiante para que ou-
tra pessoa possa desfrutar. 
O objetivo é incentivar a 
livre circulação dos volu-
mes, permitindo que um 
mesmo título chegue a di-
versas pessoas que não ne-
cessariamente frequentem 
o lugar.
A ‘Biblioteca Central’ 
também já iniciou uma 
nova edição do projeto 
Árvore do Conhecimen-
to. A proposta consiste 
em uma árvore composta 
por folhas de papel que 
são entregues às crianças 
a cada livro emprestado.  
Nelas, os pequenos regis-
tram seu nome, o título e 
o autor da obra e se indi-
cariam a outra pessoa a 
leitura ou não do livro.  
Depois penduram a folha 
no galho até que a árvore 
fique cheia. No ano passa-
do, 20 crianças participa-
ram e mais de 100 volu-
mes foram emprestados a 
esse público em um espa-
ço de seis meses, Júlia Oli-
veira Presoto leu 13 livros, 

seguida por Miguel Bueno 
de Assis (11) e Letícia Ba-
tista Miranda (9). A árvo-
re promove uma analogia 
lúdica, de que a criança 
cresce ao adquirir conhe-
cimento a partir de leituras 
que realiza, assim como a 
árvore e suas folhas que  
foram crescendo. O intui-
to do projeto é formar um 
público infantil, uma vez 
que a biblioteca possui um 
espaço destinado às crian-
ças, mas hoje recebe mais 
visitantes adolescentes e 
adultos.
A Biblioteca Prof. José Je-
rônymo de Souza Filho é 
um espaço inclusivo, com 
equipamento de leitura em 
braile para deficientes vi-
suais e funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, no Parque Dr. Barbo-
sa de Oliveira, no centro. 
Mais informações pelo nú-
mero 3625-5121.
Taubaté também conta 
com a Biblioteca do Qui-
ririm, que fica à Rua João 
Botossi, nº 151.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 222, Termo nº 6713
Faço saber que pretendem se casar LUIZ HENRIQUE MARCONDES SILVA 
e ALINE BUENO DE JESUS, 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 18 de julho de 1986, de profissão metalurgico, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de JORGE DO NASCIMENTO SILVA, de 57 anos, natural de Arraial do 
Cabo/RJ, nascido na data de 11 de maio de 1960 e de JESUINA DE FÁTIMA 
MARCONDES, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 11 de 
julho de 1958, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é natural de 
Pindamonhangaba - SP, nascida em 28 de março de 1988, de profissão auxiliar 
administrativo, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Hi-
gino Siqueira, nº 30, Jardim Santana, nesta cidade, filha de HILDEBRANDO 
ALVES DE JESUS, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 26 de 
novembro de 1961, residente e domiciliado em Pindamonhangaba e de CLAU-
DIA MARIA BUENO, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 30 de junho de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PRE-
ÇOS N° 003/2017 – No dia 17 de Janeiro de 2018, depois de constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Éri-
ca Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal, DECIDE, HOMOLOGAR E 
ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: Contrata-
ção de empresa retomada e execução de obra de construção da academia 
da saúde. na ordem de R$100.473,42. à empresa IVAN P. DA CUNHA EI-
RELI ME. Ficando a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação, conforme Item 14.2 do Edital.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA - A P. M. de Po-
tim torna pública a abertura dos envelopes de Proposta de Preços referente 
a Tomada de Preços N° 004/2017 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para aquisição e execução de obra de instalação de elevadores 
para a Divisão de Educação. Data da realização: 25/01/2018 – às 10:00 
hs no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recursos referente à Tomada de 
Preços nº 001/2017, Objeto: Contratação de empresa para execução de re-
tomada da obra de Construção da Creche no Bairro Vila Olívia – De acordo 
com despacho da Sra. Prefeita Municipal, Érica Soler Santos de Oliveira, 
fica determinado:
a) O indeferimento dos recursos das sociedades empresárias IVAN P. DA 
CUNHA EIRELI ME, CNPJ 10.524.918/0001-93, ELETROWAL SERVIÇOS 
LTDA., CNPJ 02.748.570/0001-90 e MARCONDES DE LIMA CONSTRU-
ÇÕES LTDA EPP, CNPJ 13.591.518/0001-99, e via de conseqüência man-
ter sua inabilitação;
b) O deferimento do recurso da sociedade empresária CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA, CNPJ 03.827.115/0001-
42, determinado a sua habilitação, tendo em vista o cumprimento dos itens 
das parcelas de maior relevância. Tendo em vista o despacho da Sra. Pre-
feita com sua decisão, fica designado o dia 24/01/2018 às 10:00 hs para 
abertura do envelope de proposta de preços da empresa habilitada. Potim 
16 de Janeiro de 2018. André Luis Almeida Guimarães – Presidente da 
Comissão de Licitações.
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Programação Carnaval 2018 de Pinda

FESTIVAL DE MARCHINHAS
Dias: 02, 03 e 04/02 das 20h às 24h
Local: Praça do Quartel

03/02 (SÁBADO) – PRÉ CARNAVAL 
EM MOREIRA CÉSAR
16h - Bloco Juca Teles  
Saída: Av. José Ademar César Ribeiro 
(Av. do Zito)
19h às 22h – Grupo Paranga de São Luiz 
do Paraitinga
Show: Praça do Vale das Acácias

04/02 (DOMINGO) – PRÉ CARNA-
VAL EM MOREIRA CÉSAR
16h - Bloco do Barbosa 
Saída: Av. José Ademar César Ribeiro 
(Av. do Zito)
19h às 22h - Dj Yago e Sambatuque 
Show: Praça do Vale das Acácias

07/02 (quarta-feira)
19h às 21h – Bloco da Ferroviária
Saída: Portaria do Clube

09/02 (sexta-feira)
22h às 24h - Bloco do Socó 
Saída/chegada: Praça Barão do Rio 
Branco (próximo a Igreja São José)
MATINOITE
Dias: 10, 11, 12 e 13/02/2018 das 16h 
às 24h
Show: Banda Vale Som
Local: Praça do Quartel

10/02 (sábado)
9h às 14h - Bloco das Dondocas 
Saída e chegada no Av. Cel. Fernando 

Prestes
16h - Bloco Juca Teles 
Saída Praça do Quartel e chegada no 
Parque da Cidade
18h às 23h30 - Grupo Paranga de São 
Suiz do Paraitinga
Show: Parque da Cidade

11/02 - (domingo)
15h às 16h – Bloco Los Beudos
Saída/Chegada: Praça do Quartel
16h às 17h – Bloco Nego Loko
Saída: Quadra Poliesportiva do Arareta-
ma
16h às 20h – Bloco FFDéF
Saída: Estacionamento do Supermerca-
do Dia (Centro)
18h às 19h– Bloco El Sombrero
Saída/Chegada: Praça do Quartel
18h às 24h - DJ Yago e Grupo Batucada 
Show: Parque da Cidade
19h às 20h – Bloco Chique Chitas
Saída/Chegada: Praça do Quartel

12/02 – (segunda-feira)
16h - Bloco do Barbosa 
Saída Praça do Quartel e chegada no 
Parque da Cidade
18 às 24h - Banda Sambatuque
Local: Parque da Cidade

13/02 (terça-feira)
16h - Bloco da Maricota e Maracatu Ba-
que do Vale (INÉDITO)
Saída Praça do Quartel e chegada no 
Parque da Cidade
18h às 24h - Os três primeiros ganhado-
res do Festival de Marchinhas / Banda 
Los Cunhados
Local: no Parque da Cidade

 Blocos carnavalescos garantem a animação do
Carnaval Solidário Pindamonhangaba 2018

Os preparativos para o 
Carnaval Solidário Pin-
damonhangaba 2018 não 
param! Além dos blocos 
de São Luiz do Paraitinga 
e das atrações no Parque 
da Cidade e no Largo do 
Quartel, a programação 
oficial contará ainda com 
a participação dos blocos 
carnavalescos da cidade, 
garantindo a animação em 
diversos locais.
A participação dos blocos 
será aberta pelo Bloco da 
Ferroviária, que sai na 
quarta-feira antes do Car-
naval, às 19 horas, a partir 
da portaria do clube, pelas 
imediações.
Outro bloco noturno e que 
vem ganhando mais adep-
tos no decorrer dos anos é 

o Socó da Madrugada, que 
sai na noite de sexta-feira 
de carnaval, voltando este 
ano para a noite, reunindo 
foliões de todas as idades.
O Bloco das Dondocas, 
considerado um dos mais 
tradicionais blocos de Pin-
damonhangaba, confirmou 
sua participação no Carna-
val 2018 e sairá com suas 
charmosas dondocas pelas 
ruas do centro da cidade 
na manhã de sábado, dia 
10.
No domingo (11), será a 
vez do Bloco Los Beudos, 
que sai da Praça do Quar-
tel; Bloco Nego Loko, da 
quadra esportiva do Arare-
tama; Bloco FFDéF, a par-
tir do estacionamento do 
Supermercado Dia do cen-

tro; Bloco El Sombrero, na 
Praça do Quartel; e Bloco 
Chique Chitas, também 
nas imediações da Praça 
do Quartel.
“A participação dos blo-
cos de Pindamonhangaba 
é muito importante para 
garantir a animação e en-
riquecer ainda mais a pro-
gramação oficial carnava-
lesca deste ano”, destacou 
o coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res.
Lembrando que a progra-
mação de Carnaval de Pin-
damonhangaba começa 
com o Festival de Marchi-
nhas “Toninho da Caixa”, 
a partir do dia 2 de feverei-
ro, às 20 horas, no Largo 
do Quartel.


