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A GAzetA dos Municípios

Expo Cavalo de Tróia
chega ao Taubaté Shopping

Prazo para eleitor faltoso 
evitar cancelamento do

título segue até 6 de maio

Agronegócio cresce acima
da média e deve ampliar

participação do Brasil no mundo

Você provavelmente já 
ouviu a expressão “pre-
sente de grego”, mas, se 
quer conhecer a origem 
dessa história, não pode 
deixar de conferir a expo-
sição gratuita que acaba 
de chegar ao Taubaté Sho-
pping: “Cavalo de Tróia”. 
A mostra tem trabalhos 
de artistas de diversas re-
giões, cada qual com seu 
estilo, para unir arte e his-
tória em um só lugar.
A exposição inédita pode 
ser vista gratuitamente na 
alameda cultural do centro 
de compras até domingo, 
31 de março. “As peças 
revelam como as palavras 
e o sentido das coisas po-
dem mudar ao longo do 
tempo. Fazendo um tro-

Começou na ultima quin-
ta-feira (7) e segue até 
6 de maio o prazo para 
quem não votou nem jus-
tificou a falta em pelo me-
nos três votações seguidas 
e precisa regularizar sua 
situação. Para que possa 
ficar quites com a Justiça 
Eleitoral, é preciso pa-
gar as multas referentes 
às ausências, bem como 
comparecer a um Cartório 
Eleitoral.
Para resolver sua situa-
ção, o eleitor deve apre-
sentar, além do título, um 
documento com foto e um 
comprovante de residên-
cia. 
Os nomes dos faltosos co-
meçaram a ser divulgados 
em 20 de fevereiro e po-
dem ser consultados nos 
cartórios eleitorais de todo 

O agronegócio brasileiro 
segue avançando acima 
da média mundial, embo-
ra apresente um ritmo de 
crescimento menor em 
comparação aos últimos 
10 anos.  Mesmo diante de 
um cenário internacional 
nebuloso, especialmente 
entre EUA e China, que 
se se enfrentam em uma 
guerra comercial sem pre-
cedentes, a sua sustentabi-
lidade deve ser mantida na 
próxima década.
A expectativa é que o Bra-
sil conquiste mais partici-
pação no mercado mun-
dial entre as principais 
commodities que produz 
e exporta, como soja, mi-
lho, açúcar e carnes (bo-
vina, suína e frango). Essa 
é uma das conclusões do 
Outlook Fiesp 2028 - Pro-
jeções para o Agronegócio 
Brasileiro, estudo elabo-
rado pelo Departamento 
do Agronegócio (Deagro) 
da Federação das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). O estudo 
reúne as projeções do se-
tor para a próxima década, 
em termos de produção, 
produtividade, área plan-
tada, consumo doméstico 
e exportações. O equilí-
brio fiscal e a efetivação 
das reformas econômicas 
são esperados para que a 
política agrícola brasileira 
passe por aprimoramen-
tos a partir, por exemplo, 
da priorização do seguro 
rural como política de ga-
rantia de renda ao produ-
tor, cenário que também 
beneficiaria os segmentos 

cadilho com a temática da 
exposição, para conquis-
tar um objetivo é preci-
so estar dentro do que se 
deseja”, comenta Robert 
Richard, curador da ex-
posição produzida pela 
ABAPC (Associação Bra-
sileira dos Artistas Plásti-
cos Contemporâneos).
A história
Tudo começou na guerra 
de Tróia - um gigantesco 
confronto entre Grécia e 
Tróia que já durava nove 
anos. Segundo a Odisséia, 
os gregos construíram um 
grande cavalo de madei-
ra, dentro do qual escon-
deram diversos soldados. 
Em seguida, o cavalo foi 
dado a Tróia como um si-
nal de rendição. À noite, 

o país. O prazo para a re-
gularização vai até 6 de 
maio.
Para somar as três faltas, 
são contados também os 
turnos de votação. Tam-
bém são contadas as elei-
ções suplementares, con-
vocadas quando o pleito 
oficial é anulado devido a 
irregularidades. Segundo 
informações do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
mais de 2,6 milhões de 
pessoas podem ter o título 
cancelado caso não resol-
vam a situação.
Quem tiver o título cance-
lado terá pela frente uma 
série de problemas. A pes-
soa fica, por exemplo, im-
pedida de obter passaporte 
e carteira de identidade, 
de receber salário de fun-
ção ou emprego público 

de proteínas animais e de 
produtos mais elaborados, 
a partir do crescimento es-
perado da renda.
“O novo Governo Federal 
tem demonstrado com-
promisso com o ajuste 
fiscal, tendo como base o 
enxugamento do Estado e 
as reformas necessárias, 
como a previdenciária, 
capaz de trazer mais con-
fiança ao mercado”, ava-
lia o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf.
Dados mostram que a sa-
fra de milho 2018/19 pode 
chegar à 93 milhões de 
toneladas, 14% maior em 
relação a 2017/18, resulta-
do da maior produtividade 
( 10%) e área plantada ( 
4%). As exportações de-
vem crescer 27%, para 
cerca de 32,5 milhões de 
toneladas. A safra de soja 
foi projetada em 116 mi-
lhões de toneladas (-3% 
em relação a 2017/18).
Embora se espere uma 
área plantada maior ( 3%) 
na atual temporada, a pro-
dutividade (3.193 Kg/ha) 
deve ser menor em razão 
de problemas climáticos 
que atingiram alguns es-
tados produtores no final 
de novembro e dezembro 
de 2018. As exportações 
da oleaginosa devem ser 
16% menores em 2018/19 
em comparação a safra 
2017/18, estimadas em 71 
milhões de toneladas.
Para cana de açúcar, a 
expectativa é que a sa-
fra 2019/20 chegue a 617 
milhões de toneladas, 
incremento de 3% ante 

os soldados gregos se es-
gueiraram para fora do ca-
valo e abriram os portões 
da cidade para que o exér-
cito pudesse entrar. Com o 
truque, a Grécia venceu a 
guerra.
Até hoje, essa é conside-
rada uma das maiores es-
tratégias bélicas da histó-
ria, servindo de referência 
para diversas manifesta-
ções artísticas, como pe-
ças de teatro, livros, filmes 
e exposições.
Serviço
Exposição Cavalo de 
Tróia
Data: sexta-feira (8) a do-
mingo (31)
Hora: das 10h às 22h
Local: Taubaté Shopping, 
na alameda cultural

e/ou de participar de con-
corrência pública ou ad-
ministrativa estatal.
Outro problema que acar-
reta ao faltoso é que ele 
fica impossibilitado de 
obter empréstimos em ins-
tituições públicas, de se 
matricular em instituições 
de ensino e de ser nome-
ado em concurso público.
Não terão os títulos cance-
lados aqueles que não são 
obrigados a votar, sendo 
seu comparecimento às 
urnas facultativo, como 
as pessoas entre 16 e 18 
anos e acima de 70 anos. 
Também não estão sujei-
tos à medida os portado-
res de deficiência a quem 
seja impossível ou extre-
mamente oneroso o cum-
primento das obrigações 
eleitorais.

2018/19, reflexo de maior 
produtividade ( 3%) e 
uma área plantada relati-
vamente estável (-0,5%). 
A produção do açúcar 
deve ficar relativamente 
estável ( 0,7%), enquanto 
a do combustível deve ser 
6% maior entre 2018/19 e 
2019/2020.
No caso do café, o estudo 
prevê queda na produtivi-
dade (-8% sobre 2018/19) 
e na área plantada (-1%), 
impactando a produção 
que deve recuar em 8,5% 
em relação à 2018/19.
O desempenho estimado 
para as carnes (bovina, su-
ína e de frango) em 2019 
sobre 2018 é de incremen-
to na produção de carne 
bovina ( 1,8%), carne de 
frango ( 2,0%) e suína ( 
2,3%). O consumo domés-
tico deverá ter aumento de 
1,4% para carne bovina, 
1,4% para carne de frango 
e 1,7% para suína.
No horizonte de longo 
prazo, o trigo continuará 
dependente de importação 
em 2028. Para suprimen-
to do mercado doméstico, 
serão necessárias importa-
ções equivalentes a 48% 
da demanda nacional.
O mercado doméstico 
seguirá como vetor do 
crescimento da produção 
brasileira de arroz, feijão, 
trigo, óleo de soja, mi-
lho, carnes, lácteos, ovos 
e etanol. Enquanto que 
o mercado internacional 
será preponderante para 
algodão, soja (grão), café, 
açúcar, suco de laranja e 
celulose.
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Miscelânea
Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entre-
tanto nos meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. 
Poucos sabem que uma das paisagens mais bela apresentam-se justamen-
te no inverno baiano. A Chapada Diamantina compreende as cidades de 
Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, Vale do Capão, Muergê, Palmei-
ras. Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas naturais incomparáveis 
como a Cachoeira do Mosquito e Gruta da Paixão, perfeitamente combi-
nadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma lin-
da lagoa. O Poço Azul é uma caverna de 16 metros de profundidade com 
água cristalina para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de 
Porto Seguro vive o turismo baiano, h[a muito mais para ser explorado, 
por um preço geralmente baixo, em meio de vitórias régias, samambaias 
da água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela 
noite, A mulher só de “butuca”, ouve ele repetir várias vezes o nome da 
outra. Na manhã seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai 
bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma água que estou botando a maior 
fé na corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara 
mais fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar 
com você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Sorria agora (pois na velhice não terás dentes).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Não ligue pra vida (pois ela não tem telefone).
Se você se achar horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Não pare pra pensar (pense andando).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (fala-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte ou não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a cer-
teza de que ela não vá se levantar).
E se o sonho acabou (não desanime, na padaria da esquina tem muito mais 
sonhos).

Mensagens

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um 
colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por 
ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo pra você e para as 
coisas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, 
alterar a rotina lhe trará novas energias. Tenha clara visão entre o trabalho 
e o tempo livre e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. 
Mantenha contato com as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando 
recebeu uma ligação inesperada de alguém. Envie um email para alguém 
ou ligue para parentes e amigos para simplesmente dizer “oi”. Seja cria-
tivo, encontre uma atividade na qual você possa extravasar sua criativi-
dade. Não importa se você está ocupado ou anda com preguiça no fim de 
semana, se reserve um tempo para atividades criativas e você será feliz e 
mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem 
você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou ten-
tar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará 
o mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você 
mesmo, por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre a sua 
felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos 
e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais focalizará 
suas energias. Seja feliz, enfim, faça com que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos posi-
tivos e os bons momentos da vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A auto estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
Se você ache que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais elevo e verdade que as reais.

Volkswagen lança nova
websérie para o SUV T-Cross

Os personagens Mário, 
Milena e Fred estão de 
volta. Desta vez, do outro 
lado da história: no núcleo 
de inteligência da polícia. 
“A Coleção” é a nova série 
original da Volkswagen, 
protagonizada pelo casal 
de hackers Mário e Mile-
na, que estiveram no cen-
tro do enredo de “01.09”, 
primeira websérie da mar-
ca, lançada no final de 
2017, para o lançamento 
do Novo Polo. A trama 
mantém a sua atmosfera 
de ação e mistério, tra-
zendo novas histórias e 
personagens voltados ao 
desaparecimento do SUV 
T-Cross, lançamento da 
Volkswagen.
Agora Mário e Milena in-
tegram uma força tarefa 
da inteligência e precisam 
desvendar um mistério: 
onde foi parar o exclusivo 
modelo da Volkswagen, o 
novo SUV T-Cross, apre-

sentado no evento mundial 
de lançamento do carro. 
Para ajudar na investiga-
ção, a dupla conta com o 
auxílio do sempre parcei-
ro Fred, um jornalista es-
pecializado em carros - o 
que os três vão descobrir 
está além do que os olhos 
podem ver.
“A Coleção” faz parte da 
campanha de pré-lança-
mento do T-Cross, primei-
ro SUV produzido pela 
Volkswagen no Brasil, 
e inspira-se no sucesso 
da websérie de pré-lan-
çamento do Novo Polo, 
“01.09”, que ajudou a 
colocar o modelo na sex-
ta colocação do mercado, 
em 2018. Com mais de 23 
milhões de visualizações, 
a série 01.09 foi um gran-
de sucesso. Assim como 
a primeira websérie da 
marca, “A Coleção” tem 
criação da AlmapBBDO, 
produção da O2 Filmes e 

direção de Marcus Alque-
res.
“Estamos sempre em bus-
ca de novos formatos de 
comunicação com o pú-
blico, produzindo conteú-
dos relevantes e nos meios 
em que ele está. Com a 
websérie, vamos conse-
guir mostrar as principais 
tecnologias do T-Cross de 
maneira natural, desper-
tando o interesse e curio-
sidade do consumidor. 
Vale acompanhar”, con-
vida Gustavo Schmidt, vi-
ce-presidente de Vendas e 
Marketing da Volkswagen 
do Brasil.
O público acompanhará o 
desenrolar da trama sem-
pre às sextas-feiras, quan-
do serão publicados dois 
capítulos da trama. O pri-
meiro e segundo episódio 
vão ao ar nesta sexta-fei-
ra, 15/3. No total, serão 8 
capítulos, com revelação 
final prevista para 5/4.
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Risco de queda de barreira 
provoca interdição no trecho 

de Serra da Tamoios

Vírus da influenza continua
a circular no verão

Programa Aprendiz: Sabesp abre 
vagas para estudantes que
residem na RMVale e Litoral

Vice-prefeito de Ubatuba 
morre aos 58 anos

Alerta! Taubaté confirma
18 casos de dengue

somente em 2019

A rodovia dos Tamoios 
encontra-se interditada na 
manhã desta segunda-fei-
ra (11) em seu trecho de 
Serra. O bloqueio ocorre 
nos kms 73 e 79 devido à 
quedas de encostas provo-
cadas pelas fortes chuvas 
que caíram na noite de on-
tem e madrugada de hoje.
De acordo com a conces-
sionária, o trecho de Ser-
ra foi interditado na noite 
deste domingo (10), após 

Taubaté encerrou o mês de 
fevereiro com o registro de 
três casos confirmados de 
influenza B. Os registros 
foram consolidados por 
meio de postos sentinela. 
A confirmação dos três ca-
sos mostra que não houve 
interrupção da circulação 
do vírus no município, o 
que reforça a necessidade 
de cuidados.
Taubaté é a única Unida-
de Sentinela da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. A cidade foi es-
colhida pela Secretaria da 
Saúde de São Paulo para 
fazer a coleta de secreção 
de pessoas que vão procu-
rar atendimento com sin-
tomas que indicam suspei-
ta de influenza.
O Ministério da Saúde 
orienta a adoção de cuida-
dos simples como formas 

Estão abertas inscrições 
para o processo seletivo 
do Programa de Apren-
diz Sabesp. O processo 
tem como objetivo o pre-
enchimento de 516 vagas 
na Região Metropolitana 
de São Paulo, e interior, 
incluindo a RMVale e Li-
toral Norte. O programa é 
uma parceria entre Sabesp 
e Senai-SP que atua na 
qualificação e formação 
técnico profissional de As-
sistente Administrativo.
Para se inscrever, o inte-
ressado pagará o valor de 
R$ 55,00 de taxa. As va-
gas são destinadas a estu-
dantes do 1º ou 2º ano do 
Ensino Médio, de institui-
ção de ensino pública ou 
privada, com idade míni-

Morreu na tarde deste do-
mingo (10), aos 58 anos, o 
vice-prefeito de Ubatuba 
litoral norte de São Paulo, 
Jurandir Veloso, conheci-
do como ‘Pelé’, depois de 
um infarto fulminante na 
Santa Casa da cidade.
De acordo com a prefei-

Um balanço apresentado 
pela Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté indica 
que o município encer-
rou o mês de fevereiro de 
2019 com 18 casos confir-
mados de dengue contra 8 
casos no mesmo período 
do ano passado. Do total 
de casos deste ano, 8 são 
autóctones (contraídos no 
próprio município) e 10 
são importados. 
Segundo a Vigilância Epi-
demiológica, o aumento 
geral do número de casos 
confirmados neste iní-
cio de ano, marcado pe-
las temperaturas altas e 
chuvas em abundância, 
reforça a necessidade de 

os pluviômetros aponta-
rem um acúmulo maior do 
que 100 mm de chuva nas 
últimas 72h, ultrapassan-
do as condições do Proto-
colo de Segurança da via. 
A medida visa garantir a 
segurança dos usuários.
As equipes realizam a 
limpeza dos locais e reali-
zam o monitoramento das 
encostas, bem como do 
índice pluviométrico no 
trecho. Não há previsão de 

de prevenção: lavar as 
mãos várias vezes ao dia, 
cobrir o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar com papel 
descartável, evitar tocar o 
rosto e não compartilhar 
objetos de uso pessoal, 
entre outros.
Em caso de síndrome 
gripal, a recomendação 
é procurar um serviço de 
saúde o mais rápido pos-
sível. 
A vacina contra a gripe 
não é capaz de eliminar a 
doença ou impedir a cir-
culação do vírus. Por isso, 
as medidas de prevenção 
são tão importantes, par-
ticularmente durante o pe-
ríodo de maior circulação 
viral.
Os sintomas da gripe são: 
febre, tosse ou dor na gar-
ganta, além de outros, 
como dor de cabeça, dor 

ma de 14 anos e máxima 
de 22 anos e 6 meses, no 
ato da admissão.
O programa visa contri-
buir com a formação dos 
jovens, dando uma opor-
tunidade de inserção no 
mercado de trabalho. Além 
de oferecer o aprendizado 
prático, a troca de experi-
ência e a integração entre 
empregados e estagiários, 
os estudantes terão a opor-
tunidade de atuar em uma 
das maiores companhias 
de saneamento do mundo. 
Os aprendizes terão direi-
to a bolsa-auxílio no valor 
de R$ 499,00, vale refei-
ção, vale transporte, as-
sistência médica e seguro 
contra acidentes pessoais. 
O contrato terá duração 

tura, ele passou mal em 
casa durante a manhã e a 
família acionou o resgate. 
Já no hospital, os médicos 
tentaram reanimá-lo por 
cerca de 30 minutos, mas 
sem sucesso.
O velório terá início às 
20h neste domingo, na 

combater os criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
que também é responsá-
vel pela transmissão da 
zika, chikungunya e febre 
amarela. Outro diagnósti-
co preocupante foi cons-
tatado pela ADL (Análise 
de Densidade Larvária) 
de verão realizada em ja-
neiro. Há sérios riscos de 
infestação de larvas do 
mosquito, já que atingiu 
4,8 pontos no IB (Índi-
ce Breteau). O indicador 
apresentou elevação em 
relação ao levantamento 
do mês de outubro do ano 
passado, quando chegou 
a 2,6. Os resultados indi-
cam que todas as regiões 

liberação.
Alternativas - Enquanto o 
trecho estiver interditado, 
os usuários terão como 
opções as rodovias SP-
098 - Paulo Rolim Lou-
reiro (Mogi/Bertioga), 
SP-125 - Oswaldo Cruz 
(Taubaté/Ubatuba) e SP 
088 (com acesso no km 55 
da Tamoios - de Salesó-
polis a Mogi das Cruzes, 
com acesso à Mogi/Ber-
tioga).

muscular e nas articula-
ções. Já o agravamento 
pode ser identificado por 
falta de ar, febre por mais 
de três dias, piora de sinto-
mas gastrointestinais, dor 
muscular intensa e pros-
tração.
De acordo com balanço 
da Vigilância Epidemio-
lógica, foram registradas 
15 mortes em 2018, en-
tre as quais 3 pelo vírus 
H1N1. Os registros são de 
110 casos confirmados de 
influenza, entre os quais 
47 do vírus H3N2, 31 do 
vírus H1N1 e 32 do vírus 
influenza B.
Em 2018, Taubaté atingiu 
a meta de vacinação esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde, com 63.525 do-
ses aplicadas. Isto repre-
sentou uma cobertura de 
97,69%.

máxima de 18 (dezoito) 
meses. Ao término do 
programa, os aprendizes 
receberão certificado de 
qualificação profissional, 
pelo Senai-SP, no curso de 
formação de assistente ad-
ministrativo.
As inscrições serão reali-
zadas das 10 horas do dia 
11/03/2019 às 14 horas do 
dia 08/04/2019, pelo ho-
rário de Brasília, exclusi-
vamente pela Internet no 
endereço www.concursos-
fcc.com.br
Cidades de prova: São 
Paulo, Botucatu, Cara-
guatatuba, Franca, Itapeti-
ninga, Itatiba, Lins, Presi-
dente Prudente, Registro, 
Santos e São José dos 
Campos.

Igreja São Francisco, que 
fica no Centro. Ele deixa a 
esposa, dois filhos e netos.
A Prefeitura decretou luto 
por três dias, além de pon-
to facultativo na segunda-
feira, (11) nas repartições 
públicas, com exceção das 
escolas e postos de saúde.

de Taubaté estão dentro do 
risco de epidemia.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Na 
amostragem de janeiro, a 
região 4 apresentou o me-
nor indicador, com 1,94. 
Com IB de 8,74 e 8,24, as 
regiões 1 e 10 são as que 
apresentam os maiores in-
dicadores.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e conscientização 
da população são essen-
ciais neste momento, já 
que cabe às famílias o 
combate aos criadouros.
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Show beneficente no
Metrópole marca

lançamento de CD e livro

Avenida do Povo
recebe nova cobertura

em Taubaté

Turma do sítio inspira
adoções no CCZ de Taubaté

Secretaria de Educação faz 
nova convocação para a 

Educação Infantil

O Teatro Metrópole re-
cebe no dia 20 de março 
um show beneficente com 
Teteco dos Anjos e Banda 
para o lançamento  do CD 
autoral “Mesmo” e do li-
vro de poemas “Intrépida 
Insinuante”.
O show acontece a partir 
das 20h e a entrada será 
1 quilo de alimento não 
perecível. Os alimentos 
serão doados ao Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta).

A avenida professor Wal-
ter Thaumaturgo, mais 
conhecida como avenida 
do Povo, vai ganhar nova 
cobertura.
O serviço de substituição 
do material teve início no 
último sábado, dia 9 de 
março. A previsão da em-
presa que executa o ser-
viço é de que a nova co-
bertura esteja instalada em 
até três semanas.
O local está sinalizado, 
com desvio pela parte des-

A ONG Chico Pata pro-
move na próxima terça-
feira, dia 12 de março, um 
ensaio fotográfico especial 
com os animais do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) de Taubaté caracte-
rizados como personagens 
de Monteiro Lobato.
Foram confeccionadas 
gratuitamente pela empre-
sa parceira Doce de Ateliê 
fantasias de Emília, Rabi-
có, Visconde de Sabugo-
sa, Pedrinho, Narizinho, 
Dona Benta, Saci e Cuca. 
A ideia é aproveitar o ca-
risma da turma do sítio 
para reforçar as doações 
em abril, período em que 
acontece a Semana Mon-

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga nesta 
sexta-feira, dia 8 de mar-
ço, a oitava convocação 
do ano para pais ou res-
ponsáveis por crianças 
que estão na lista de es-
pera da Educação Infan-
til. A lista de convocação 
está disponível em www.
taubate.sp.gov.br/infantil, 
na aba Matrículas e Trans-
ferências. 
O período de matrículas, 
para os convocados, vai 
de 11 a 25 de março na 
Secretaria de Educação, 
na praça Oito de Maio, 17, 
Centro.
Com essa publicação, já 
foram realizadas, para 
2019, mais de 3.000 con-

Teteco dos Anjos, natu-
ral de Taubaté, é formado 
em música, jornalismo 
e literatura. Fez  shows  
com nomes como Renato 
Teixeira, Grupo Paranga 
e Tony Campello, além 
de ter excursionado pela 
Europa, onde realizou 32 
apresentações na Sarde-
nha (Itália).
Para o livro atual, o com-
positor e amigo Renato 
Teixeira fez um comentá-
rio de contracapa. O CD 

coberta e orientação de 
agentes de trânsito em ho-
rários de pico.
A cobertura anterior foi 
instalada em 2013 e estava 
danificada. Será instalada 
uma lona de PVC lamina-
do, material resistente, em 
7.250 m² da área coberta 
da avenida  para garantir 
o conforto dos munícipes 
que prestigiam os eventos 
realizados no local, como 
o Carnaval e a Feira de Li-
teratura Infantil de Tauba-

teiro Lobato em Taubaté.
O ensaio fotográfico, que 
acontece das 10h ao meio-
dia, também deve contar 
com a presença dos atores 
que incorporam os perso-
nagens de Lobato no Sí-
tio do Picapau Amarelo. 
A Chico Pata é uma das 
parceiras da Prefeitura de 
Taubaté para a adoção dos 
cães e gatos abrigados pelo 
CCZ. Foram realizadas 
no ano passado 11 feiras 
pela ONG que resultaram 
na adoção de 63 animais.  
Os ensaios fotográficos 
integram o projeto Adote 
Um Amigo e podem ser 
visualizados no site da 
prefeitura (http://www.

vocações para os níveis 
Berçário, Maternal I, 
Maternal II. Atualmente, 
a lista de espera consoli-
dada apresenta cerca de 
740 crianças, enquanto no 
final de fevereiro de 2018 
eram 1.161.
Os interessados em va-
gas na Educação Infantil 
ainda podem procurar a 
Secretaria de Educação 
para inscrever ou matri-
cular seus filhos na rede 
municipal. Para isso, é 
importante ficar atento à 
idade das crianças. Entre 
os três anos e oito meses 
e os cinco anos e sete me-
ses, a matrícula é imedia-
ta. Já para as crianças de 
quatro meses a três anos e 

foi produzido por Dos An-
jos e o músico e produtor 
Lucas Bernoldi, no estú-
dio Prata, em São Paulo, 
no ano passado. É o pri-
meiro CD solo do artista, 
que tem outros três CDs 
lançados com as bandas 
Lady Vestal, Os Cantauto-
res e os Ilhonas.
O quilo de alimento deve-
rá ser trocado por ingresso 
uma hora antes do show 
na bilheteria do próprio 
teatro.

té (Flit), entre outros.
 A obra está sendo execu-
tada em contrapartida por 
uma empresa que foi bene-
ficiada por uma doação de 
área pelo município. Além 
dos serviços na avenida do 
Povo,  contrapartida tam-
bém incluiu a cobertura da 
concha acústica da praça 
da Eletro com uma estru-
tura de alumínio e uma 
tenda no Centro Cultural. 
O custo total desses servi-
ços foi de R$900 mil.

taubate.sp.gov.br/adoteu-
mamigo/).  As fotos com 
os animais caracterizados 
como personagens do sítio 
devem estar disponíveis a 
partir do início do próxi-
mo mês. Interessados em 
adotar um animal também 
podem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefo-
ne 5704-8048.  O CCZ 
fica na Estrada Particular 
dos Remédios, nº 2.764, 
Bairro dos Remédios. O 
horário de atendimento é 
das 8h às 17h. As visitas 
podem ser feitas, prefe-
rencialmente, das 13h às 
17h. A média mensal do 
CCZ de Taubaté é de 490 
animais abrigados.

sete meses, os pais devem 
comparecer à Secretaria 
de Educação para inscre-
ver seus filhos na lista de 
espera.
Documentos necessários – 
originais e cópias:
– Certidão de nascimento 
do aluno;
– Cartão SIM da Criança
– CPF do aluno e do Res-
ponsável
– Comprovante de resi-
dência no nome do res-
ponsável;
– RG do responsável.
Dias e horários de atendi-
mento:
Segunda, Quarta e Sexta: 
das 8h às 11h
Terça e Quinta: das 14h às 
17h


