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A GAzetA dos Municípios

Taubaté programa
eventos pré-Carnaval

Parque ganha sistema
de iluminação

Alteração de inscrição
municipal beneficia motoristas

e motociclistas autônomos

Prefeitura de Taubaté
contrata professor

de Libras e telefonista

A Prefeitura de Taubaté dá 
início aos eventos pré-car-
navalescos de 2019 com 
a apresentação dos sam-
bas-enredo das escolas de 
samba do grupo de acesso 
e especial próxima na sex-
ta-feira, dia 15 de feverei-
ro, e a eleição da Corte de 
Momo no sábado, dia 16 
de fevereiro.
A apresentação dos sam-
bas-enredo das agremia-
ções de Taubaté acontece 
no Centro Cultural Muni-
cipal, a partir das 9h, com 
a presença das sete esco-
las que irão desfilar neste 
carnaval. Após a apre-
sentação, será divulgada 
a programação oficial do 
carnaval 2019.
Pelo grupo de acesso des-
filam:
Grêmio Recreativo Cul-
tural e Escola de Samba 
Império e Boêmios do 
Morro;
Grêmio Recreativo Cultu-

Frequentadores do 
Parque Municipal                                                
Jardim das Nações 
passam a contar ago-
ra com um sistema de                                             
iluminação para a pista de 
caminhada.

Após reuniões com repre-
sentantes dos motoristas e 
motociclistas autônomos 
das categorias de táxi, mo-
totáxi e condutor escolar 
do município, a Prefeitura 
de Taubaté informa que o 
contribuinte que hoje pos-
sui inscrição municipal 
como autônomo pode op-
tar por cadastrar-se como 
Micro Empreendedor In-
dividual (MEI).
Como MEI, o motorista 
não pode ultrapassar R$81 
mil de faturamento anual e 
as vantagens são: recolhe 
todos os tributos em uma 
única guia de arrecadação 
(hoje, no valor de R$50,65 
mensais, incluindo o ISS-
QN e o INSS para se apo-

A Prefeitura de Taubaté 
abre nessa quinta-feira, 
dia 14 de fevereiro, ins-
crições para a contratação 
temporária de um profes-
sor de Libras e de um te-
lefonista.
O salário para o professor 
é de R$ 16,36 a hora/aula 
mais  40% de Adicional de 
Nível Universitário. A jor-
nada de trabalho prevista 
é de 27 horas/aula sema-
nais. 
O valor da taxa de inscri-
ção é de R$ 15,65.
Já o telefonista tem salário 

ral e Escola de Samba Im-
peratriz do Morro e;
Grêmio Recreativo Cultu-
ral e Escola de Samba Re-
nascer da Vila São José.
Já pelo grupo especial são 
as agremiações:
Grêmio Recreativo Cul-
tural e Escola de Samba 
Acadêmicos da Santa Fé;
Grêmio Recreativo Cultu-
ral e Escola de Samba Bo-
êmios da Estiva;
Grêmio Recreativo Cul-
tural e Escola de Samba 
Unidos do Parque Aero-
porto e;
Grêmio Recreativo Cul-
tural e Escola de Samba 
Império Central da Moci-
dade Alegre.
A eleição da Corte de 
Momo do Carnaval 2019 
acontece às 20h na Aveni-
da do Povo. Estão inscri-
tos 3 candidatos a rei e 12 
candidatas aos títulos de 
rainha, primeira e segunda 
princesa. Os jurados irão 

O investimento foi                         
de cerca de R$ 88 mil,                             
com recursos obtidos por 
meio da Contribuição 
de                             Ilumina-
ção Pública             (CIP).
A próxima etapa será a 

sentar); não precisa ter 
contador; pode abrir conta 
bancária como pessoa ju-
rídica; pode obter emprés-
timos com juros baixos; 
etc. Entretanto, não pode 
participar de outra empre-
sa como titular, sócio ou 
administrador.
Já como autônomo, o mo-
torista não possui limite de 
faturamento, entretanto, 
deve recolher anualmente 
a taxa de fiscalização de 
funcionamento, e ainda, o 
ISS (Imposto Sobre Servi-
ços) Fixo, hoje, no valor 
mensal de R$ 81,11.
Caso queira fazer a troca 
de autônomo para MEI, 
o permissionário/autori-
zatário deve requerer o 

de R$ 1.458,83 para cum-
prir 36 horas semanais. O 
valor da taxa de inscrição 
é de R$ 13,70.
As inscrições serão reali-
zadas por meio da inter-
net até o dia 10 de março. 
As provas estão previstas 
para ocorrer no dia 24 de 
março.
Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-
titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. Informações 

avaliar os quesitos simpa-
tia e desembaraço, samba 
no pé, e fantasia e carac-
terização. Os vencedores 
levam uma premiação em 
dinheiro, sendo que o Rei 
Momo e Rainha receberão 
R$ 3.500, primeira prince-
sa R$ 3.000 e a segunda 
princesa recebe R$ 2.500.
A Corte do Momo eleita 
deverá cumprir uma pro-
gramação estabelecida 
pela comissão de carna-
val, que envolve visitas 
às quadras de escolas de 
samba, clubes, espetácu-
los e shows, entre outras 
festividades, além dos 
desfiles oficiais das esco-
las de samba e dos blocos 
carnavalescos do muni-
cípio. A programação se 
encerra com a eleição da 
Corte de Momo do Carna-
val 2020.
O Centro Cultural Muni-
cipal fica na Praça Coro-
nel Vitoriano, 1, Centro.

implantação do sistema de 
iluminação das quadras de 
vôlei do parque. 
O Parque Jardim das Na-
ções está localizado à ave-
nida Marrocos e funciona 
diariamente das 6h às 20h.

cancelamento da inscri-
ção municipal como au-
tônomo (atendimento da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana) e realizar a aber-
tura do MEI (Sala do Em-
preendedor). Como o ISS 
fixo tem lançamento em 
1° de janeiro,  o valor total 
do ano de 2019 como au-
tônomo será devido, caso 
o MEI seja aberto agora.
A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
fica localizada na avenida 
Marechal Artur da Costa 
e Silva, nº 1.435, Jaboti-
cabeiras, e a Sala do Em-
preendedor, na sede da 
prefeitura, na avenida Ti-
radentes, 520, Centro.

também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.
Requisitos
Professor III – Intérpre-
te de Libras: habilitação 
específica em curso de 
graduação (licenciatura 
plena); Curso de Especia-
lização em Libras e Edu-
cação de Surdos, com car-
ga horária mínima de 180 
horas
Telefonista – ensino fun-
damental completo
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
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Miscelânea
Curiosidades

Exercícios ao ar livre... Uma fonte inesgotável de saúde.

Todos nós queremos manter a saúde, certo? Uma maneira fácil, barata e 
agradável de ajudar o nosso organismo é sempre fazer alguns exercícios 
ao ar livre. Aqui estão seis motivos para você incluir essa prática no seu 
dia a dia:
1 – A exposição aos raios solares aumenta a absorção de cálcio e isso me-
lhora a saúde dos ossos. O Sol também ativa a vitamina D no organismo. 
Mas evite o Sol entre 11 e 16 horas, que tem muita radiação ultravioleta 
prejudicial à pele.
2 – Quando a pessoa está em movimento, o contato com o ar melhora a 
regulação da temperatura corporal, ajudando todas as funções fisiológicas 
do organismo.
3 – Exercitar-se ao ar livre é, além de mais saudável, menos exaustiva 
mentalmente do que exercícios em lugares fechados. Correr ou caminhar 
em locais arborizados é muito mais prazeroso do que dentro de uma aca-
demia.
4 – Praças e parques ou outros lugares públicos estão sempre aí, para uso 
de todos. Neles, podemos encontrar amigos, vizinhos e uma boa prosa nas 
horas vagas é sempre muito agradável, não é?
5 – O contato com a natureza, seus aromas, sons e cores, tudo isso contri-
bui para a produção da serotonina, um neurotransmissor conhecido como 
hormônio da felicidade.
6 – Exercitar-se em meio à natureza, é muito mais fácil manter o foco na 
atividade e a sensação de liberdade de estar ao ar livre, deixa as pessoas 
mais dispostas para encarar também a sua rotina habitual.

Humor

Num ônibus, um padre senta-se ao lado de um bêbado que com dificul-
dade, lia um jornal. De repente, com uma voz pastosa, o bêbado pergunta 
ao padre: 
- O senhor sabe o que artrite?
O padre pensa logo em aproveitar a oportunidade para dar um sermão ao 
bêbado e responde:
- É uma doença provocada pela vida pecaminosa e sem regras, por ex-
cesso de consumo de álcool, certamente com mulheres perdidas, promis-
cuidade, sexo, farras, noites mal dormidas e outras coisas que nem ouso 
dizer.
O bêbado arregalou os olhos e continuou lendo o jornal. Pouco tempo 
depois, o padre, achando que tinha sido muito duro com o bêbado, tenta 
amenizar e pergunta:
- Há quanto tempo é que o senhor está com artrite?
- Eu? Eu não tenho artrite não! Aqui no jornal diz que quem está com 
artrite é o Papa...
***
- Oi compadre, você pode me emprestar o seu burro pra eu terminar de 
arar minha plantação?
- Agora não posso compadre, meu burro ta pastando.
Mas, no mesmo instante, o burro relincha na cocheira.
- Que vergonha, compadre! Seu burro acaba de relinchas lá na cocheira!
O outro responde todo ofendido:
- E você acredita mais na palavra do burro do que na minha?
***
Dois advogados, sócios de uma consultoria, estão almoçando, quando de 
repente, um deles salta da cadeira e diz:
- Puxa vida, esquecemo-nos de trancar o escritório!
E o outro responde:
- Não faz mal! Estamos os dois aqui...

Mensagens

Nunca é demais lembrar que entre os cuidados para se ter uma boa con-
vivência está na atenção com as palavras. Mal colocadas, são capazes de 
desvirtuar completamente um simples comentário. Mesmo quando você 
está com a razão, pode colocar tudo a perder, com uma expressão mal usa-
da. O conteúdo da conversa é imediatamente posto do lado porque aquele 
que se sente ofendido quer se defender e assim acabamos metidos em uma 
briga sem nenhuma razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.
Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.
Faça o que puderes, com o que tiveres, onde estiveres.
Eficiência é a inteligência preguiçosa.
O ódio dos fracos não é tão perigoso do que a sua amizade.
A felicidade consiste em fazer o bem.
Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
Homem galinha se tomar chuva vira canja.
É melhor não cutucar a onça com vara curta.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 39, Termo nº 6947
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR CORRÊA LEITE GUIMARÃES e JÉSSICA ANDRESSA DOS SAN-
TOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 6 de janeiro de 1993, de profissão auxiliar administrativo, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Octaciano Xavier de Castro, nº 138, Jardim Bica da Gloria, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
JUSCELINO GUIMARÃES, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 10 de abril de 1968 e de IRENE CORRÊA 
LEITE GUIMARÃES, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de abril de 1966, ambos residentes e domici-
liados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 9 de julho de 1991, de profissão assistente administrativo, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Silvério Banhara, nº 198, Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, 
CEP 12120-000, filha de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, de 52 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 16 de 
novembro de 1966, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de SELMA LUCIA CHAGAS, falecida em em Taubaté/SP na 
data de 12 de maio de 2010. 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-25, FLS. nº 39, Termo nº 6946
Faço saber que pretendem se casar MOACIR FRANCISCO DA SILVA e DÉBORA MANENTE DE MOURA MAGA-
LHÃES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de São Paulo-SP, nascido em 24 de fevereiro de 1964, de profissão vendedor, de estado civil divorciado, resi-
dente e domiciliado na Rua Silvio Caldas, nº 295, Campos do Conde I, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ GON-
ZAGA DA SILVA, de 82 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 23 de agosto de 1936 e de MARIA MARTHA 
DA SILVA, de 82 anos, natural de Guariba/SP, nascida na data de 21 de outubro de 1936, ambos residentes e domiciliados 
em São Paulo/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 12 de setembro de 1977, de profissão gerente de compras, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FAUSTO PINTO DE MOURA MA-
GALHÃES, de 75 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, nascido na data de 20 de outubro de 1943, residente e domiciliado em 
Campos do Jordão/SP e de IVANILDE MANENTE, de 66 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 12 de julho de 
1952, residente e domiciliada em 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.

“Projeto reinvente”
realiza aulas de

dança sertaneja gratuita

Gosta de sertanejo univer-
sitário? Quer se dar bem 
no baile? O Projeto “Rei-
vente” está realizando 
aulas gratuitas de dança 
sertaneja, toda terça-fei-
ra, das 17h às 18h30, na 
Biblioteca Municipal da 
Vila São Benedito. O cur-
so será coordenado pelos 
professores Karol Lomeu 
e Wendon Freitas.

O objetivo é estimular a 
auto-estima e desmistifi-
car a ideia de que sertane-
jo universitário só serve 
para ouvir na balada. De 
acordo com a professora 
do curso, Karol Lomeu: 
“O intuito é levar a ideia 
de que a dança sertaneja 
pode se tornar algo profis-
sional, as pessoas podem 
participar de campeona-

tos e ganhar dinheiro com 
isso”. O curso contém 30 
vagas e para se inscrever 
basta ligar no telefone: 
3637-1440. “Reivente” 
é um projeto elaborado e 
mantido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba. A bi-
blioteca fica na Rua Gui-
lherme Nicolletti, 1169 – 
Vila São Benedito.
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Prefeitura de Pindamonhangaba 
tem novo planejamento
para limpeza da cidade

Pinda tem semana de
mobilização social

contra o Aedes Aegypti

CEU das Artes promove
“Festival Cultural Comunidade”

Resultado das bolsas de 
estudo será divulgado

no dia 13 de março

Nego Loko agita Carnaval 
no Bairro Araretama

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, está dando início a uma 
nova maneira de realizar 
os serviços de limpeza, ro-
çada, retirada de entulho, 
poda de árvores, de forma 
organizada e eficaz.
Em janeiro, com a cria-
ção da Secretaria de Meio 
Ambiente, as ações foram 
reorganizadas e o iní-
cio do serviço se deu por 
meio da limpeza e a roça-
da das principais áreas de 
lazer dos bairros da cida-
de, como praças e parqui-
nhos, somadas à retirada 
de entulhos nos pontos 
críticos em que a popula-
ção deposita lixo e entulho 
irregularmente – que ante-
riormente eram de respon-
sabilidade do antigo DSM 
–, além da poda e corte de 
árvores, conforme os pro-
cessos que já haviam sido 
solicitados, com atendi-
mento também organiza-
do por bairros.
Na última semana, os 
bairros que receberam os 
serviços de limpeza foram 
o Maricá, o Santa Cecília 

Devido ao alto núme-
ro de casos de dengue 
no estado de São Paulo, 
ainda nos primeiros dias 
de 2019, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba parti-
cipa, entre os dias 11 a 16 
de                  fevereiro, da 
“Semana Estadual de Mo-
bilização Social” contra o 
Aedes aegypti.
O objetivo é de sensibi-
lizar a população e in-
tensificar as ações como 
“arrastões”, limpezas e 

Neste domingo (17), acon-
tece no Centro de Artes e 
Esportes Unificados (CEU 
das Artes) o “Festival Cul-
tural Comunidade”, das 
8h às 18 horas. O evento 
tem como objetivo reunir 
a cultura de bairro que 
está em torno do CEU das 
Artes, no Vale das Acácias 
– Distrito de Moreira Cé-
sar.
O encontro contará com 
artistas locais e várias ati-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação, 
divulgará no dia 13 de 
março o resultado das bol-
sas de estudo para o Ensi-
no Superior. As inscrições 
já foram realizadas nos 
dias 7 e 8 de fevereiro, no 
Setor de Protocolo da Pre-
feitura.
As bolsas integrais pode-
rão ser concedidas para 
os cursos de licenciatura, 
tecnologia e bacharelado. 
Ao todo, estão disponibili-
zadas 22 bolsas de estudo.

O apelido que Maurélio 
Bento – o “Nego Louco” 
ganhou de sua esposa, 
acabou batizando o bloco 
que há quase dez anos ar-
rasta moradores do Arare-
tama ao som do tamborim 
durante o carnaval.
Ainda em 2010, Maurelio 
conta que queria reunir a 
“rapaziada para curtir o 
carnaval”, e assim surgia o 
bloco “Nego Loko”. Com 
o intuito de levar a brinca-
deira de carnaval para as 
ruas da cidade, desde o úl-
timo ano, o bloco está em 

e o Castolira, seguindo 
o cronograma do “Tapa
-Buracos”, realizado pela 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento. Os próximos 
bairros serão Santana e 
Mombaça.
De acordo com a secre-
tária de Meio Ambiente, 
Maria Eduarda San Mar-
tin, a intenção é que seja 
realizado um serviço inte-
grado e que seja implan-
tada uma nova rotina de 
atendimento dos bairros, 
com as equipes retornan-
do periodicamente para a 
realização da manutenção 
desses serviços. 
A ação conjunta vai 
abranger toda a cidade e, 
além deste cronograma, a 
Secretaria de Meio Am-
biente tem equipes traba-
lhando em diversos outros 
pontos da cidade, atenden-
do as emergências e pon-
tos críticos.
Importante destacar que 
as áreas de Moreira César, 
Feital, Vista Alegre, Jar-
dim Regina e outros bair-
ros do distrito, continuam 
sob responsabilidade da 
Subprefeitura, e a manu-

eliminação de criadouros 
e distribuição de materiais 
informativos. De acordo 
com o Departamento de 
Riscos e Agravos à Saú-
de, Pindamonhangaba 
manterá a visitação “casa 
a casa”, por todo o muni-
cípio, além de dispor de 
estande e panfletagem na 
Praça Monsenhor Mar-
condes, unidades de saú-
de e, também, como lição 
de casa, realizar vistoria 
em prédios próprios com 

vidades como: Jiu-Jitsu, 
capoeira, corte de cabelo, 
conscientização sobre o 
uso do equipamento CEU 
das Artes, festival de pipas 
e a conscientização sobre 
o não uso do cerol, expo-
sição de carros “voando 
baixo” e trilhão de Morei-
ra César (motos). Artistas 
locais que queiram expor 
seus trabalhos podem se 
inscrever pelo telefone: 
3637-1715.

De acordo com o edital 
para receber a bolsa, o in-
teressado deve morar ao 
menos há quatro anos na 
cidade, ter núcleo fami-
liar per capita de até R$ 
823,17, tenha sido apro-
vado no vestibular ou que 
esteja cursando a faculda-
de, não pode ter Ensino 
Superior completo, deve 
estar com a matrícula ou 
rematrícula 2019 con-
cluída, e ter estudado o 
Ensino Médio em escola 
pública ou em escola par-
ticular com bolsa integral, 

casa, o desfile agora acon-
tece na principal avenida 
do bairro Araretama.
Para este ano, a bateria 
já faz os aquecimentos e 
ensaios desde dezembro 
de 2018, com aproxima-
damente 40 integrantes. A 
bateria conta até mesmo 
com puxadores que pro-
metem animar o bloco du-
rante todo o percurso.
Em 2019, cerca de 400 
abadás estão disponibi-
lizados para aquisição. 
Nos últimos anos, o bloco 
contou com cerca de 800 

tenção e limpeza da zona 
rural, com a Secretaria 
de Obras e Planejamen-
to. A Secretaria do Meio 
Ambiente se encarrega do 
restante da cidade, tendo 
dividido a parte urbana do 
município em três regio-
nais: Leste, Centro e Ara-
retama, ficando assim, três 
frentes de trabalho atuan-
do ao mesmo tempo para 
atender as demandas do 
município.
A secretária de Meio Am-
biente da Prefeitura desta-
ca, ainda, a necessidade de 
apoio da população, evi-
tando o descarte de lixo ou 
entulho em vias públicas. 
Além disso, uma atenção 
para a questão do mato 
em terreno particular e em 
calçada, que é de respon-
sabilidade do munícipe, 
conforme e a lei 1411/74 
(código de Posturas do 
município). A Prefeitura já 
está fazendo vistorias por 
bairros e notificações para 
a limpeza e corte de mato 
desses locais particulares 
que, se não forem reali-
zadas pelos proprietários, 
implicará em multas.

olhar de combate ao cria-
douro.
“A eliminação de cria-
douro e a higienização do 
ambiente são de suma im-
portância, para conseguir-
mos frear a proliferação e 
a transmissão das doenças 
(dengue, chikugunya, zika 
vírus e febre amarela) pelo 
mosquito Aedes aegypti”, 
destaca o diretor do De-
partamento de Riscos e 
Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana.

O evento ainda conta-
rá com a participação do 
Fundo Social de Solida-
riedade, que estará apre-
sentando o resultado das 
oficinas “Reinvente”, com 
desfile de maquiagem, en-
cerramento e confraterni-
zação da oficina de panifi-
cação, entre outros.
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, nº 
355, no Vale das Acácias. 
A entrada é gratuita.

além de apresentar toda a 
documentação necessária.
De acordo com a Secre-
taria de Educação, após 
entregue a documentação, 
a próxima fase é que os 
candidatos serão submeti-
dos a uma triagem, análise 
social e visita pela equipe 
técnica da Secretaria de 
Assistência Social. O re-
sultado será divulgado no 
dia 13 de março no jornal 
Tribuna do Norte e no site 
oficial da Prefeitura www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br.

pessoas durante o percur-
so que possui aproxima-
damente 3km.
A concentração acontece-
rá no Centro Poliesporti-
vo do Araretama a partir 
das 13 horas, no domingo 
(3/3), e sairá às 16 horas, 
em direção à Praça de 
Eventos do bairro e lá a 
festa continua com muita 
música e diversão até as 
22 horas. Os interessa-
dos em adquirir o abadá 
podem entrar em contato 
com o Maurélio pelo tele-
fone (12) 99124-0784.
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Via Vale recebe a primeira 
edição do Carna Rock

Defesa Civil alerta para 
fortes chuvas no
Vale do Paraíba

Adolescente de 15 anos é 
morto a tiros em Cruzeiro

Escolas padrão militar
devem se espalhar pelo 
Brasil, anuncia o MEC

Para aqueles que gostam 
de curtir o carnaval, mas 
não abrem mão do Rock´n 
Roll, a Xtry Marketing e 
Eventos traz pela primeira 
vez para Taubaté o Carna 
Rock, o Pré Carnaval mais 
Rock´n Roll da região. O 
evento acontecerá no es-
tacionamento do Via Vale 
Garden Shopping nos dias 
16 e 17 de fevereiro, terá 
entrada gratuita, e contará 
com mais de 20 trucks de 
cerveja e alimentação.
Entre os participantes des-
tacam-se as cervejarias 
Komblue Madalena, Sa-
pucaí, Caveirão, Nordick, 
Insana, Mea Culpa, Quin-
ta do Malte e 3 Orelhas. E 
para quem quiser saborear 
uma culinária variada não 

A Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
informa que a partir do dia 
de hoje (11), áreas de ins-
tabilidade associadas com 
a aproximação de uma 
frente fria vinda do sul do 
País, ajudam a organizar a 
umidade que vem da Ama-
zônia e a causar pancadas 
de chuva dispersas em 
São Paulo. O mau tempo 
segue até sexta-feira (15) 
e atingirá várias áreas, in-
cluindo o Vale do Paraíba.
Haverá um acumulado de 
5 dias com valores acima 
de 130mm nas Regiões 

Um adolescente foi morto 
a tiros no começo da tarde 
desta segunda-feira (11) 
no bairro Vila Ana Rosa 
Novaes em Cruzeiro (SP). 
Ninguém foi preso.
De acordo com a Delega-
cia de Investigações Ge-
rais (DIG), a vítima estava 
na esquina de uma escola 
quando um homem des-
ceu de um carro prate e 

O Ministério da Educação 
(MEC) deve anunciar nos 
próximos dias o próximo 
passo para a implementa-
ção das escolas cívico-mi-
litares no país. O projeto 
piloto do governo federal 
começou nesta semana em 
quatro unidades escolares 
do Distrito Federal. As 
ações para ampliação do 
programa só precisa dos 
ajustes finais antes do lan-
çamento da política. 
Por meio de nota, o MEC 
justificou a iniciativa pelos 
altos índices de criminali-
dade brasileiros.  Atual-
mente, são 120 escolas em 
17 estados do país com o 
modelo, a maior parte em 
Goiás, com 50 estabeleci-
mentos de ensino, de acor-
do com levantamento da 
Polícia Militar do Distrito 
Federal (DF). Na conta 
ainda não estão incluídas 
as escolas do DF. “O Mi-
nistério da Educação bus-
cará uma alternativa para 
a formação cultural das 
futuras gerações, pautada 

faltarão opções: Mosca-
tellos (lanches artesanais 
com opção de pão sem 
glúten, tapiocas, crepio-
cas e porções), Comíveis 
e Bebíveis (peixes e frutos 
do mar), Mexicano Loco 
(comida mexicana), Ma-
ria da Coxinha (coxinha 
e açaí), Batatalhão (bata-
ta frita com costelinha de 
barbecue), Players (ham-
búrguer), Barba Ruiva 
(churrasco defumado) e 
Komblack Stek (lanches 
de linguiça e costela bo-
vina).
Além de comidas e be-
bidas, o evento terá uma 
programação musical que 
deixará o ambiente ainda 
mais Rock´n Roll. No sá-
bado (16) o som começará 

Metropolitanas de Bau-
ru, Araraquara, Soroca-
ba, Campinas, São Paulo 
e Baixada Santista. Nas 
demais regiões da faixa 
leste, incluindo Vale do 
Ribeira e do Paraíba, es-
tão previstos acumulados 
acima dos 100mm, princi-
palmente entre terça (12) 
e quarta (13). Na quinta 
(14), as instabilidades per-
dem força de manhã, mas 
retornam na forma de pan-
cadas de chuva forte de 
tarde e de noite, mantendo 
o tempo instável e chuvo-
so na sexta (15).

efetuou dez disparos con-
tra ele. Três acertaram o 
adolescente, sendo uma na 
nuca, um na face e um nas 
nádegas.
O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e prestaram 
atendimento, mas o me-
nor não resistiu e morreu 
no local. Os estilhaços dos 
disparos também acerta-
ram o braço direito de um 

no civismo, na hierarquia, 
no respeito mútuo, sem 
qualquer tipo de ideologia, 
tornando-os desta forma 
cidadãos conhecedores da 
realidade e críticos de fa-
tos reais.”, diz a nota. De 
acordo com o ministério, 
são considerados também 
o desempenho positivo 
dessas escolas e os “ele-
vados índices nas avalia-
ções”.O modelo de escola, 
segundo o MEC, “contará 
com a participação de vá-
rios segmentos da socie-
dade. Cada ente envolvi-
do, dentro de sua esfera de 
competência, terá impor-
tância fundamental para 
a construção de um Brasil 
melhor. Essas unidades 
de ensino serão voltadas 
para as famílias que con-
cordam com essa propos-
ta educacional”. Para ser 
implementado, o modelo 
precisa da participação de 
estados e municípios.
Moral e cívica - Com a 
ampliação das escolas cí-
vico-militares, voltou ao 

às 15h com a Banda Fei-
jão Social Club e às 19h30 
o palco será da Banda 
Malévola. Já no domingo 
(17) o Dueto Rádio motel 
se apresentará às 15h e às 
19h, encerrando a noite, 
a Banda Electricall fará o 
show!
E claro que as crianças 
também terão um espaço 
kids exclusivo para brin-
carem e aproveitarem o 
melhor da festa. Uma óti-
ma opção de diversão para 
toda família!
Serviço:
Carna Rock
Data: 16 e 17 de fevereiro
Horário: 13h às 23h
Entrada Gratuita
Local: Estacionamento do 
Via Vale Garden Shopping

Por meio do alerta mete-
orológico, a Defesa Ci-
vil informa que a água 
mais aquecida na costa do 
Atlântico Sul favorece a 
formação de tempestades, 
com potencial para trans-
tornos localizados em 
todo o Estado. Na faixa 
leste, em especial nas re-
giões litorâneas, são pre-
vistas chuvas fracas a mo-
deradas de longa duração 
intermitentes e/ou persis-
tentes, condição que eleva 
o risco de deslizamentos 
e o nível dos rios nessas 
áreas.

homem que passava pelo 
local. Ele teve ferimentos 
leves e passa bem.
A Polícia Civil informou 
que a suspeita é que o cri-
me teria sido motivado 
por disputa entre facções e 
vingança, já que na dele-
gacia havia registro de um 
homicídio cometido pela 
vítima. O caso segue em 
investigação.

debate a inclusão da dis-
ciplina educação moral e 
cívica em sala de aula, que 
é defendida pelo ministro 
da Educação, Ricardo Vé-
lez.  No Distrito Federal, 
nas escolas cívico-milita-
res, haverá aula de ética 
e cidadania. Sob o nome 
educação cívica, moral e 
física da infância e da ju-
ventude, a disciplina tor-
nou-se obrigatória no go-
verno de Getúlio Vargas, 
em 1940. O objetivo era 
a formação da consciên-
cia patriótica. A disciplina 
foi adotada também em 
1969. Instituída por decre-
to, tinha como objetivos 
a preservação, o fortale-
cimento e a projeção dos 
valores espirituais e éticos 
da nacionalidade;  culto à 
pátria, aos seus símbolos, 
tradições, instituições e 
aos grandes vultos de sua 
história; o aprimoramen-
to do caráter, com apoio 
na moral, na dedicação à 
família e à comunidade, 
entre outros.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite nº 04/2019, Processo nº09/2019, para Pres-
tação de Serviços de Segurança Carnaval 2019. Abertura da Sessão Pública dia 
22/02/2019 às 08:30 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, 
mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 21/02/2019, na Av. XV 
de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital 
estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA 
LOBATO - Prefeito Municipal


