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A GAzetA dos Municípios

Biblioteca Municipal de
Ubatuba fecha para reforma

Inscrições para reserva de 
vaga em creche começa

nesta segunda-feira em Pinda

Primeira fase do processo seletivo do 
Hospital Regional de Caraguatatuba é 

encerrado com 2,5 mil inscritos

Calendário do IPVA 2020 é 
retomado hoje para veículos 

com placa final 1

A Prefeitura Munici-
pal de Ubatuba e a 
FundArt informam 

que a Biblioteca Pública 
Municipal “Ateneu Uba-
tubense” esta fechada para 
reforma completa do te-
lhado desde ontem, segun-
da-feira, 10 de fevereiro, 
com previsão de reabertu-
ra em 120 dias.
A obra será viabilizada 
pelo FINISA (Financia-
mento à Infraestrutura e 
Saneamento). O projeto 
contempla a remoção de 
toda a cobertura e a insta-
lação de novas calhas que 
passarão por um processo 
de impermeabilização. O 
forro também será total-
mente refeito. Equipamen-

A Secretaria de Educa-
ção de Pindamonhangaba 
inicia nesta segunda-feira 
(10) o processo de inscri-
ção para as vagas de cre-
che. Todo o processo será 
realizado pelo site www.
educapinda.net.br.
Para o berçário se-
rão admitidas as                                                      
inscrições para crianças de 
quatro meses até um ano e 
onze meses de idade (com-
pleto até 31/03/2020). 
Caso já tenha estudado em 

A primeira fase do 
processo seletivo 
para concorrer às 

vagas do Hospital Regio-
nal do Litoral Norte em 
Caraguatatuba foi encer-
rada quinta-feira (06/02). 
Segundo o Instituto Sócra-
tes Guanaes (ISG), gestor 
do Hospital, aproximada-
mente 2,5 mil pessoas efe-
tivaram a inscrição.
O cargo com maior núme-
ro de inscritos foi o de au-
xiliar administrativo, com 
mais de 600 inscrições.
O Instituto orienta aos 
candidatos que consultem 

Os proprietários de 
veículos com pla-
ca final 1 têm até 

hoje para efetuar o paga-
mento à vista, sem descon-
to, do IPVA 2020. O prazo 
final para o pagamento da 
segunda parcela para os 
contribuintes que optaram 
por recolher o imposto em 
três vezes também vence 
nesta terça-feira. O calen-
dário segue até 24/2 para 
os veículos com placa fi-
nal 0, desconsiderando os 
finais de semana (veja a 
tabela).
A quitação pode ser feita 
de duas maneiras: à vista 
sem desconto ou de for-
ma parcelada.  Para efe-
tuar o pagamento, basta 
o contribuinte se dirigir a 
uma agência bancária cre-
denciada com o número 
do RENAVAM (Registro 
Nacional de Veículo Auto-

to cultural de destaque no 
município, a Biblioteca 
Municipal conta com mais 
de 20 mil exemplares dis-
poníveis, com o acervo 
Memorial Ciccillo Matara-
zzo, o projeto Conecta Bi-
blioteca e o espaço infantil 
“Ateneuzinho” - destinado 
à Primeira Infância.  Além 
disso, têm sido palco para 
eventos diversos, realiza-
ção de cursos e oficinas. 
Mais de 3.500 mil pessoas 
são associadas à bibliote-
ca, que recebeu em 2019 
aproximadamente 16 mil 
visitantes. Saiba mais: 
https://fundart.com.br/
biblioteca-de-ubatuba-fe-
cha-2019-com-novo-re-
corde/

outra escola poderá ingres-
sar se a criança completar 
um ano e onze meses até 
30/06/2020.
Para o infantil I serão 
admitidas as inscrições 
para crianças com ida-
de   até dois anos e onze 
meses (completo até 
31/03/2020).
Caso já tenha estudado em 
outra escola poderá ingres-
sar se a criança completar 
dois anos e onze meses até 
30/06/2020.

diariamente o site da or-
ganização, no link http://
www.isgsaude.org/novo/, 
onde sairá à convocação 
das provas classificatórias 
para entrevista. O proces-
so seletivo contará com 
prova de conhecimento 
técnico para cada área de 
atuação, além de conheci-
mentos em informática e 
entrevista coletiva. Todas 
as etapas são classificató-
rias e eliminatórias.
Ainda segundo o ISG, 
muitas pessoas deixaram 
de efetuar a inscrição por 
falta de documentação 

motor) e realizar o recolhi-
mento do IPVA 2020.
Os pagamentos podem ser 
feitos nos terminais de au-
toatendimento, no guichê 
de caixa, pela internet, dé-
bito agendado ou outros 
canais oferecidos pela ins-
tituição bancária para fa-
zer o pagamento. O IPVA 
também pode ser pago em 
casas lotéricas.
Parcelamento no cartão de 
crédito
É possível quitar o IPVA 
2020 com cartão de cré-
dito nas empresas creden-
ciadas pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento. 
As operadoras financeiras 
conveniadas têm autono-
mia para definir o núme-
ro de parcelas e adequar a 
melhor negociação com o 
contribuinte. Consulte os 
endereços neste link.
Os valores pagos ao cor-

CONSULTA AO ACER-
VO
Os empréstimos de livros 
estarão suspensos neste 
período, porém os livros 
já retirados poderão ser 
devolvidos no local até a 
data pré-fixada no ato do 
empréstimo. Os periódi-
cos como jornais e revis-
tas, bem como a chamada 
“Seção Ubatubana”, desti-
nada aos livros referentes 
a Ubatuba e seus autores, 
poderão ser consultados 
mediante solicitação pré-
via na sede administrati-
va da FundArt, na Praça 
Nóbrega - Centro. Para 
maiores informações: (12) 
3833-7000 ou contato@
fundart.com.br

Para o infantil II serão ad-
mitidas as inscrições para 
crianças com idade até três 
anos e onze meses (com-
pleto até 31/03/2020). 
Caso já tenha estudado em 
outra escola poderá ingres-
sar se a criança completar 
três anos e onze meses até 
30/06/2020.
Outras informações po-
dem ser obtidas na Se-
cretaria de Educação da 
Prefeitura, telefone 3644-
1565. 

completa. 
A orientação é deixar tudo 
em ordem, pois um novo 
edital deverá ser aberto, 
em breve.
As áreas de limpeza, ze-
ladoria, cozinha e recep-
ção serão preenchidas por 
meio de empresas tercei-
rizadas, ainda sem previ-
são de abertura. As vagas 
serão divulgadas no site 
oficial da Prefeitura de Ca-
raguatatuba.
Dúvidas e informações 
podem ser obtidas no PAT 
(Rua Taubaté, 520 - Suma-
ré - tel. 3882-5211).

respondente bancário são 
repassados ao Governo do 
Estado de forma imediata, 
e sem qualquer desconto 
ou encargo.
Para mais informações, os 
proprietários dos veículos 
podem entrar em contato 
com a Secretaria pelo te-
lefone 0800-170110 (por 
telefone fixo), (11) 2450-
6810 (exclusivo para cha-
madas por telefone móvel) 
e pelo canal Fale Conosco, 
no portal.fazenda.sp.gov.
br.
Licenciamento Antecipa-
do 2020
Para antecipar o licencia-
mento anual, deverão ser 
quitados integralmente to-
dos os débitos que recaiam 
sobre o veículo, compre-
endendo o IPVA, a taxa de 
licenciamento, o prêmio 
do Seguro DPVAT e, se for 
o caso, multas de trânsito.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.

Programa EDP nas
Escolas inicia atividades

em São Paulo

O programa EDP 
nas Escolas inicia 
hoje suas ativida-

des de 2020. A primeira 
instituição de ensino a re-
ceber a ação será a EPG 
Cora Coralina, localizada 
em Guarulhos, 700 alu-
nos serão beneficiados. A 
EMEB Maria Elza Aguiar 
Domingues, em Pereira 
Barreto, também participa 
do projeto neste ano. Em 
sua 18ª edição, a iniciati-
va é o principal projeto do 
Instituto EDP, instituição 
que gere os investimentos 
socioambientais do Grupo 
EDP. Aproximadamente 
1200 alunos da rede pú-
blica do Estado serão, di-
retamente, beneficiados. 
Nacionalmente, o projeto 
atenderá 9305 alunos em 
38 escolas de sete Estados 
brasileiros.
Em 2020, o programa tem 
como tema “Energia para 
Preservar Nossa Biodiver-
sidade”. O projeto realiza 
diferentes ações nas esco-
las durante todo o ano. A 
primeira delas é a entre-
ga de kits escolares com 
itens essenciais da rotina 
estudantil, como mochila, 
cadernos, lápis, apontador, 
canetas, cola, entre outros.
O programa é realizado 
pela EDP e coordenado 
pelo Instituto EDP, que 
em conjunto com as se-
cretarias municipais de 
educação, promove ações 
durante o período letivo, 
visando a melhoria da 

qualidade da vida estudan-
til. A ação incentiva, capa-
cita e premia o potencial 
criativo de crianças e ado-
lescentes nas escolas.
O EDP nas Escolas tam-
bém realiza o concurso 
Arte com Energia, a ini-
ciativa vai utilizar a inter-
venção e expressão artísti-
ca como instrumento para 
estimular a reflexão sobre 
a importância da preser-
vação e relevância da rica 
biodiversidade do Brasil.
O concurso envolve alunos 
e professores entre março 
e outubro. Os alunos ven-
cedores em cada escola 
recebem premiações. Em 
todo Brasil, professores, 
diretores e coordenadores 
pedagógicos das três es-
colas que mais se destaca-
rem, serão premiados com 
o curso de Capacitação em 
Arte, a ser ministrado em 
São Paulo/SP, em novem-
bro/2020. Os professores 
também recebem atenção 
especial do projeto. Entre 
abril e junho, eles vão pas-
sar por uma capacitação 
para o desenvolvimento e 
fortalecimento de compe-
tências socioemocionais, 
com ação integrada de for-
mação acerca da temática 
de Biodiversidade.
A grande novidade em 
2020 é o “Realidade Virtu-
al nas Escolas”, que vai le-
var aos alunos a experiên-
cia da realidade virtual. A 
iniciativa permitirá a inter-
face dos estudantes e pro-

fessores com a biodiversi-
dade, usando a tecnologia 
para conscientizar sobre a 
importância de preservar e 
conhecer os biomas brasi-
leiros.
O EDP nas Escolas está 
alinhado à BNCC - Base 
Nacional Comum Curri-
cular. Em 2019, segundo 
avaliação dos diretores es-
colares, o Programa con-
tribuiu fortemente com o 
Desempenho Educacio-
nal, incentivou a leitura e 
a escrita e conscientizou a 
comunidade escolar para o 
respeito aos valores huma-
nos.
“O Programa EDP nas Es-
colas já é uma tradição. 
Desde 2002, contribuímos 
para o desenvolvimento 
educacional e social de jo-
vens, crianças e educado-
res de todo o Brasil, e isso 
é motivo de muito orgulho 
para nós”, comenta Paulo 
Ramicelli, assessor de di-
retoria do Instituto EDP.  
Distribuição de kits esco-
lares em São Paulo
A distribuição de kits es-
colares aos alunos começa 
hoje. 
O projeto entregará itens 
como mochila, cadernos, 
lápis, apontador, canetas, 
cola, entre outros.  
Na ocasião estarão presen-
tes líderes de instituições 
municipais como prefeitu-
ra e Secretaria de Educa-
ção, além de representan-
tes da EDP e do Instituto 
EDP.
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EMS Taubaté Funvic vence 
o Itapetininga pela Superliga 

Banco do Brasil

Brechó: o consumo do futuro

O EMS Taubaté 
Funvic venceu 
mais uma pela 

Superliga Banco do Bra-
sil Masculina de Vôlei 
2019/2020. Jogando na 
noite deste sábado, 08/02, 
diante de bom público que 
compareceu ao ginásio do 
Abaeté, o time taubateano 
bateu o Vôlei UM Itapeti-
ninga (SP) por 3 sets a 1 
(parciais de 25x23 / 29x27 
/ 24x26 / 25x23).
A partida foi válida pela 
16ª rodada da Superliga 
masculina. Com mais esta 
vitória - a 14ª em 17 jo-
gos disputados - o Taubaté 
chega aos 44 pontos ga-
nhos e segue na segunda 
colocação do nacional. A 
liderança é do Sada Cru-
zeiro (MG), que também 
tem 44 pontos, mas com 
uma partida a menos que o 
Taubaté.
O jogo: O técnico Renan 
Dal Zotto colocou em qua-
dra a equipe inicial com 
Rapha, Lipe, Lucarelli, 
Maurício Souza, Lucão, 
Mohamed e Thales como 
líbero. Entraram ao longo 
da partida Carísio, Vissot-
to, Petrus, Douglas Souza 
e Renan Bonora.
O primeiro set começou 
bastante equilibrado, com 
as duas equipes se estu-
dando bastante. O EMS 
Taubaté Funvic apostou 
no saque forçado, buscan-
do impor pressão sobre a 
recepção do visitante. Já 
o Vôlei UM Itapetininga 
manteve uma boa variação 
de saque entre forçado e tá-
tico. O Taubaté teve como 
principal força as bolas de 
ataque com os ponteiros. 
O Itapetininga manteve o 
jogo equilibrado e liderou 
em alguns momentos com 
ótima atuação defensiva e 
bom aproveitamento nos 
contra-ataques. O Taubaté 
buscou a virada com uma 
ótima passagem do pon-
teiro Lipe no saque, e num 
erro de ataque adversário 
venceu o set por 25 a 23, 

Comprar roupas, sa-
patos e acessórios 
é um costume co-

mum entre a maioria das 
culturas. Entretanto, nos-
sos hábitos de consumo, 
tão ligados ao descarte ex-
cessivo, têm passado por 
um período de mudança, 
com brechós e peças de se-
gunda mão ganhando cada 
vez mais espaço.brecho,
No passado, os brechós 
eram muito associados a 
lugares cheios de poeira, 
com peças velhas e sem 
muito valor. Hoje em dia, 
ainda existem locais de 
garimpo menos glamouro-
sos, onde é necessário ir a 
fundo para encontrar peças 
valiosas. Entretanto, o mo-
vimento atual tem focado 
suas energias na criação 
de brechós de luxo, com 
espaços próprios e preços 
que podem chegar na casa 
de R$ 1 mil. Em paralelo 
a esses, há opções mais 
em conta, com roupas mo-
dernas e interessantes, que 
não passam de R$ 100.
Redes sociais e sites de 
revenda também têm aju-
dado a popularizar esse 
movimento. Com a faci-
lidade de olhar o catálo-

em 30 minutos jogados.
O segundo set começou 
com maior domínio do 
Taubaté, que manteve o 
bom volume de jogo e o 
saque forçado, impondo 
dificuldades à recepção 
do Itapetininga. Os tauba-
teanos chegaram a abrir 4 
pontos de vantagem, mas 
o Itapetininga voltou a se 
encontrar na partida, tra-
balhando bem no bloqueio 
e na defesa. O Taubaté se 
manteve à frente por van-
tagem pequena, mas com 
mais efetividade ofensiva 
e cometendo menos erros 
em relação ao primeiro 
set. O Itapetininga man-
teve o jogo equilibrado 
até os últimos pontos, de-
finidos em detalhes. Com 
mais efetividade no ataque 
e com bolas decisivas vi-
radas pelo ponteiro Luca-
relli, o Taubaté buscou a 
vitória em um final de set 
emocionante por 29 a 27, 
em 35 minutos.
O terceiro set foi nova-
mente equilibrado do iní-
cio ao fim. O Taubaté pas-
sou a variar mais o saque 
e conseguiu forçar mais 
erros do Itapetininga. Os 
visitantes mantiveram um 
jogo defensivo e de blo-
queio bem eficiente e o 
placar seguiu equilibrado 
ao longo de todo o perí-
odo. Na reta final do set 
sobrou emoção ponto a 
ponto. O Itapetininga bus-
cou o saque forçado e con-
seguiu fechar em 26 a 24, 
diminuindo a vantagem 
taubateana no jogo para 2 
a 1. O quarto set começou 
com o Vôlei UM Itapeti-
ninga melhor em quadra, 
com a defesa, recepção e 
passe funcionando muito 
bem. O Taubaté buscou 
forçar o saque e as bolas 
pelas pontas continuaram 
sendo a melhor opção. O 
Itapetininga manteve o 
jogo defensivo muito bom 
e o placar seguiu equili-
brado até o final. Taubaté 
buscou a virada com bolas 

go de peças disponíveis e 
com modelos de entregas 
variados, indo de envio 
pelo correio até encontros 
no metrô para adquirir a 
peça comprada, fica muito 
mais fácil conseguir com-
pradores. 
Além disso, é possível en-
contrar peças clássicas e 
de vários estilos, que con-
tinuam relevantes mesmo 
com o passar do tempo. 
Camisas e blusas femi-
ninas, calças, vestidos e 
acessórios em geral têm 
espaço nas araras.
A busca por alternativas 
mais sustentáveis tem le-
vado os consumidores a 
explorar outras formas 
de se vestir, mostrando 
que nem sempre a últi-
ma tendência é o que está 
realmente na moda. De 
acordo com pesquisa re-
alizada pela E-commerce 
ThredUp 2019, a projeção 
de crescimento até 2028 
indica que o mercado de 
roupas usadas nos EUA 
valerá US$ 64 bilhões, em 
comparação com o merca-
do de fast fashion, que fi-
cará com US$ 44 bilhões.
Além disso, 40% dos con-
sumidores atuais conside-

decisivas de Vissotto, Lipe 
e Lucarelli, fechando o set 
em 25 a 23 e o jogo em 3 
sets a 1. A partida teve du-
ração total de 2h15.
O melhor jogador em qua-
dra, premiado com o Tro-
féu Viva Vôlei foi o oposto 
Leandro Vissotto, do EMS 
Taubaté Funvic.
Após a partida, ele comen-
tou a boa atuação tauba-
teana em ais uma vitória 
na Superliga: “A vitória 
hoje foi muito importante, 
principalmente pela for-
ma como foi construída. 
O jogo foi duríssimo, o 
Itapetininga vem de uma 
boa sequência na compe-
tição e nós sabíamos que 
eles iam dificultar muito 
a nossa vida. E assim foi, 
tivemos que suar muito, 
sair de situações adversas 
em praticamente todos os 
sets, e isso só prova a nos-
sa condição de ser um time 
vencedor. Temos peças no 
banco que entram e aju-
dam a contornar esses mo-
mentos difíceis. Estão to-
dos de parabéns, e divido 
esse prêmio de melhor em 
quadra com os meus com-
panheiros”, disse Vissotto.

Próximo jogo: O EMS 
Taubaté Funvic volta a jo-
gar pela Superliga Banco 
do Brasil apenas no dia 
20 de fevereiro, pela 18ª 
rodada, quando recebe 
o Vôlei Renata Campi-
nas no Abaeté. A equipe 
taubateana parte nesta se-
gunda-feira, 10/02, para 
Contagem (MG) onde 
disputará na próxima se-
mana o Campeonato Sul-
-Americano de Clubes de 
vôlei masculino. A estreia 
é dia 12/02, quarta-feira, 
às 18h00 contra o Regatas 
Lima, do Peru.
SERVIÇO
Superliga masculina de 
Vôlei 2019/2020
1ª Fase - 2º Turno / 16ª Ro-
dada
EMS Taubaté Funvic 3x1 
Vôlei UM Itapetininga

ram o valor de revenda de 
um item antes de comprá-
-lo -- um crescimento de 
quase duas vezes mais em 
relação há cinco anos, o 
que indica um crescimen-
to na tendência de repassar 
itens, mantendo no armá-
rio só itens e peças real-
mente essenciais.
A relação que as marcas 
têm com questões relacio-
nadas à sustentabilidade 
tem sido uma questão com 
cada vez mais peso para os 
consumidores. Em 2013, 
57% das pessoas tinham 
preferência por comprar 
de marcas ambientalmen-
te amigáveis. Já em 2018 
esse número chegou à 
marca de 72% dos com-
pradores.
Questões como meio am-
biente, estilo de vida mini-
malista e vontade de estar 
emocionalmente ligado 
com cada item mantido em 
casa têm gerado mudanças 
na forma como consumi-
mos roupas, nos alimenta-
mos e mantemos uma roti-
na -- novos hábitos que, a 
longo prazo, deixaram de 
impactar só a vida pessoal, 
mas também o coletivo e o 
planeta como um todo.
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Fundação Cultural
começa folia de Carnaval 

com o Pirô Piraquara

Prefeitura de São Sebastião 
divulga programação

do Carnaval 2020

Hoje, começam as 
oficinas de con-
fecção de másca-

ras e empapelamento dos 
bonecões do Pirô Pira-
quara, no Centro Cultural 
Clemente Gomes. Os tra-
dicionais bonecões, que 
surgiram em 1988, desfi-
larão pelo centro de São 
José dos Campos nos dias 
20 e 22, às 19h e 9h, res-
pectivamente.
Além do Pirô Piraquara, 
a Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo está com 
programação especial para 
os projetos Domingo no 
Parque e Mercadão Vivo, 
casas de cultura e para os 
distritos de Eugênio de 
Melo e São Francisco Xa-
vier, com shows, cortejos, 
matinês e bailes de Car-
naval. Veja programação 
abaixo.
Pirô Piraquara
O tradicional bloco car-
navalesco Pirô Piraquara, 
que hoje conta com 21 
bonecões, surgiu do estu-
do do Ciclo do Carnaval 
como principal meio de 
comunicação do Projeto 
Piraquara (nome dado aos 
moradores às margens do 
rio Paraíba), desenvolvido 
pela Comissão Municipal 
de Folclore.
O Pirô reforça algumas ca-
racterísticas de blocos es-
pontâneos e tradicionais, 
respeitando o desejo, a 
criatividade e as ideias de 
seus componentes. E, para 
participar, não há limite de 
idade. É só chegar e se in-
tegrar ao grupo de foliões, 
esbanjando alegria pelo 
circuito da região central.
PROGRAMAÇÃO
Oficinas de máscara e em-
papelamento de bonecões
Dias 11 a 19 de fevereiro
Das 15h às 20h
Centro Cultural Clemente 
Gomes (Av. Olivo Gomes, 
100, Santana)
Desfile do Pirô Piraquara
Dia 20
Concentração às 18h

A Prefeitura de São 
Sebastião, por 
meio da Secreta-

ria de Turismo (SETUR) 
e da Fundação Educacio-
nal e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), 
preparou uma extensa pro-
gramação para o Carnaval 
2020, levando muita folia 
e animação de Costa Norte 
a Sul do município, de 20 
a 25 de fevereiro.
Serão mais de 30 atrações 
para todos os gostos e ida-
des, acontecendo em 16 
pontos diferentes da cida-
de. Na quinta-feira (20), a 
Rua da Praia receberá as 
Escolas de Samba de São 
Sebastião para o Ensaio 
Técnico, que apresentarão 
seus sambas-enredo com 
direito a muito samba no 
pé.
A abertura oficial do Car-
naval acontece na sexta-
-feira (21), às 22h30, com 
a entrega da chave na Rua 
da Praia.                       En-
cerrando a noite, o cantor 
Ferrugem sobe ao palco e 
promete reunir milhares 
de moradores e turistas no 
local.
No sábado (22), o grande 
destaque será o desfile do 
tradicional Bloco dos Su-
jos, onde os foliões usam a 
criatividade nas fantasias, 
esbanjando animação, 
sendo a maioria dos ho-
mens vestidos de mulher, 
e vice-versa.
O Desfila das Escolas de 
Samba acontece no do-
mingo (23), a partir das 
22h. As cinco agremia-
ções, Acadêmicos de São 
Francisco, Ki-Fogo, Mo-
cidade da Topolândia, 
Sol da Vila e X-9 Litoral 
Norte, entrarão na avenida 
para o desfile de seus car-
ros alegóricos e alas. Um 
pouco mais cedo, a 30ª 
edição do Carnamar vai 
animar a praia do Arrastão 
com muita folia no mar e 
nas areias, a partir das 11h. 
Na segunda-feira (24), 
haverá a apuração das Es-
colas de Samba e Desfile 
dos Blocos Carnavalescos 
da cidade; e na terça-feira 
(25), acontece o Desfile da 
vice e da campeã.
Carnaval no Centro Histó-
rico
De 22 a 25 de fevereiro, a 
Praça do Coreto, no Cen-
tro Histórico, será palco 
do Matinê de Carnaval, 
com programação volta-
da especialmente para as 
crianças no período da tar-
de. As noites serão emba-
ladas pelo tradicional baile 
de marchinhas.
Folia na Costa Norte

Saída às 19h
Praça Afonso Pena (em 
frente ao prédio da Cole-
toria)
Dia 22
Concentração às 9h
Saída às 10h
Mercadão Municipal
Domingo no Parque
Dia 16 Cortejo com o gru-
po Charanga da Folia e ar-
tistas do Projeto Arte nas 
Ruas Às 15h
Arena do Parque da Cida-
de
Distritos
São Francisco Xavier (Rua 
15 de Novembro)
Dia 22 (sábado)
14h - Início das atividades 
com repertório carnava-
lesco
17h - Cortejo do bloco 
“Vai, vomita e vorta”
20h - Baile de Carnaval da 
Orquestra Possível
Dia 23 (domingo)
14h - Início das atividades 
com repertório carnava-
lesco
17h - Show “Oh, Abre 
Alas!”
20h - Show com a Banda 
do Muriqui
Dia 24 (segunda)
14h - Início das atividades 
com repertório carnava-
lesco
17h - Cortejo do bloco 
“Malazartes”
20h - Show com a Banda 
do Muriqui
Dia 25 (terça)
14h - Início das atividades 
com o bloco “Amigos do 
Mujica”
16h - Baile de Carnaval da 
Orquestra Possível
18h - Encerramento do 
Carnaval com o grupo de 
maracatu “Baque do Xico”
Matinê no Galo Branco
Dias 22 e 23 (sábado e do-
mingo)
Das 15h às 18h
Poliesportivo João Molina 
(Rua Ambrósio Molina, 
370)
Mercadão Vivo Especial
Dia 8
Das 9h às 13h - Interven-

A Praça João Eduardo de 
Moraes, no bairro Ense-
ada, também terá muita 
animação e folia de 22 a 
25/02. As matinês acon-
tecerão sempre das 18h 
às 22h e será uma ótima 
opção para as famílias e 
crianças.
Atrações na Costa Sul 
Os bairros Toque-Toque 
Grande, Paúba, Maresias, 
Boiçucanga, Camburi, 
Juquehy, Barra do Una e 
Barra do Sahy terão deze-
nas de atividades durante 
todo o feriado prolongado.
Na Praça Pôr do Sol, em 
Boiçucanga, o grito de 
Carnaval, no dia 21/02, 
será com o grupo Katin-
guelê. Outro destaque é o 
tradicional Banho da Do-
rotéia, na segunda-feira 
(24) e os bailes de carna-
val.
Em Maresias, terá Carna-
val na Praia com a apre-
sentação da Escola de 
Samba Acadêmicos do 
Tatuapé, além de muitas 
outras atrações.
Confira a programação 
completa:
Enseada
Praça João Eduardo de 
Moraes (Praça da Biblio-
teca)
22 a 25/02 - 18:00 às 22:00 
- Matinê de Carnaval
30º Carnamar - 23/02 (do-
mingo)
São Francisco - Saída às 
9h
Arrastão - Chegada
Das 11 às 17h - Banda e 
Zumba na areia da Praia
Praça do Coreto
22 a 25/02 - 15 às 19h - 
Matinê de Carnaval
24 e 25/02 - 17h - Concur-
so de Fantasia Infantil
22 a 25/02 - 21h às 01h 
- Baile Tradicional com 
Marchinhas
25/02 - 15h - Carna Pet
Blocos | Centro Histórico
21/02 (sexta) - 21h às 
22h30 - Bloco do Barril
22/02 (sábado) - 19h às 
20h30 - Bloco da Charan-
ga
23/02 (domingo) - 19h às 
20h30 - Bloco da Charan-
ga
24/02 (segunda) - 19h às 
20h30 - Bloco da Konde
Rua Da Praia
20/02 (quinta) - 20h30 - 
Ensaio Geral das Escolas 
de Samba da Cidade
21/02 (sexta) - 22:30 - 
Abertura Oficial do Car-
naval - Entrega da Chave
21/02 (sexta) - 23:00 - 
Show Ferrugem                                  
22/02 (sábado) - 21h30 - 
Bloco dos Sujos (concen-
tração: CAE da Vila Amé-
lia)

ções artísticas do Projeto 
Arte nas Ruas
10h30 - Show com o gru-
po Charanga da Folia 
(show musical itinerante, 
com percussão e instru-
mentos de sopro, que traze 
as tradicionais marchinhas 
de Carnaval no repertório)
Dia 15
Das 9h às 13h - Interven-
ções artísticas do Projeto 
Arte nas Ruas
Esquenta Pirô
10h30 - Show “Marcas, 
Sambas e outros Frevos”, 
com o grupo Charanga do 
Proseio
11h30 - Cortejo com par-
ticipantes da Patuscada e 
Bonecões do Pirô
Dia 29
Das 9h às 13h - Interven-
ções artísticas do Projeto 
Arte nas Ruas
10h30 - Show “Oh, Abre 
Alas!” (músicas e marchi-
nhas de Carnaval)
Casa de Cultura Lili Figu-
reira (Rua Roberto Cruz, 
40 - Jd. Santo Onofre)
Dias 19 a 21
Oficinas de Carnaval, 
brincadeiras de Carnaval 
e composição de marchi-
nhas
Matinê, desfile de fanta-
sias e cortejinho, com es-
tandarte, pelo entorno da 
Casa - Marchinha “Lili 
Folia”
Casa de Cultura Chico 
Triste (Rua Milton Cruz, 
s/n - Vila Tesouro)
Dia 21
15h - Matinê de Carnaval, 
em parceria com a Casa de 
Cultura, na Casa do Ido-
so Leste (Rua Cidade de 
Washington, 164 - Vista 
Verde), com o show “Oh, 
Abre Alas!”
20h - Samba no Chico
Casa de Cultura Tim Lo-
pes (Av. Outo Fino, 2.520 
- Bosque dos Eucaliptos)
Dia 22
Às 15h - Matinê de Carna-
val, com Kardec e banda, 
intervenções artísticas do 
Projeto Arte nas Ruas

21, 22, 24 e 25/02 - 23h às 
03h  Baile de Carnaval
23/02 (domingo) - 21h 
- Bloco Afoxé “Ilê Um 
Zambi”
23/02 (domingo) - 22h 
- Desfile das Escolas de 
Samba da Cidade
24/02 (segunda) - 17h - 
Apuração das Escolas de 
Samba - Anfiteatro
24/02 (segunda) - 21h - 
Desfile de Blocos
25/02 (terça) - 20h30 - 
Apoteose
25/02 (terça) - 22h - Desfi-
le Vice e Campeã do Car-
naval 2020
Topolândia (AV. Prof. José 
Machado Rosa)
22 a 25/02 - 18h às 22h - 
Matinê de Carnaval
Toque-Toque Grande
23/02 (domingo) - 20h às 
00h - Carnatoc’s
Praça da Capela - Paúba
21 a 25/02 - 20h às 00h - 
Bloco Unidos de Paúba
Praça do Surf - Maresias
21/02 (sexta) - 20h às 22h 
- Grito de Carnaval
22 a 25/02 - 18h às 22h - 
Baile de Carnaval
25/02 (terça) - 16h30 às 
18h - Carnaval na Praia 
com Escola de Samba 
Acadêmicos do Tatuapé
Praça da Mentira -  Boiçu-
canga
22 a 25/02 - 19h às 22h - 
Baile de Carnaval
Praça da Alegria - Boiçu-
canga
24/02 (segunda) - 16h - 
Banho da Dorotéia
Praça Pôr do Sol
21/02 - 22h - Show Katin-
guelê
22 a 25/02 - 20h às 2h - 
Matinê e Baile de Carna-
val
Boiçufolia - Boiçucanga
23/02 (domingo) - A partir 
das 13h - Saída do Casca-
lho sentido Praça da Ale-
gria
Cambury
22/02 (sábado) - 14:30 - 
Bloco Samdosa
Juquehy (Quadra de Es-
portes)
22 a 25/02 - 18h às 22h - 
Matinê de Carnaval
Barra do Una (Praça Da 
Igreja)
21/02 (sexta) - 21h - Baile 
da Tetéia
22 a 25/02 - 22h às 02h - 
Bloco Cavuka
23 e 24/02 - 17h às 20h - 
Matinê do Bloco Cavuka 
Barra do Sahy (Campo de 
Futebol)
21 a 25/02 - 19h às 22h - 
Matinê de Carnaval
24/02 (segunda) - 17h - 
Loucas pelo Sahy (Fut 
Gay)
*Programação sujeita a al-
teração.


