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A GAzetA dos Municípios

Integral Folia 2020
mobiliza 40 mil alunos da 

Rede Municipal de Taubaté

Bombeiros capacitam
servidores em Taubaté

Obras interditam
novo trecho da

Charles Schnneider

Operação na zona rural
registra embargo e

auto de infração

Hoje, com o tema 
“Terra, Água, 
Vida: Taubaté da 

Ecologia”, o projeto In-
tegral Folia 2020 agita o 
carnaval de 12 mil crian-
ças da educação infantil e 
mais de 29 mil do ensino 

O Centro de Estudos 
da Procuradoria 
Geral do Muni-

cípio de Taubaté abriu na 
última segunda-feira, dia 
17 de fevereiro, o calen-
dário de 2020 para atender 
à demanda específica dos 
servidores, multiplicando 
temáticas e atendimentos.
O treinamento, de primei-
ros socorros e de brigadis-
ta pelo Corpo de Bombei-
ros, foi ministrado pelo 
soldado Alison Rodrigo 
Marinha. O calendário mí-
nimo proposto pelo centro 

A Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de 
Taubaté interditou 

na tarde desta  quarta-fei-
ra, dia 19 de fevereiro, um 
novo trecho da avenida 
Charles Schnneider. Esta 
interdição, por um perío-
do de 10 dias, acontece na 
pista sentido centro, na al-
tura do cruzamento com a 
rua Irmãos Albernaz.
As obras integram o pa-

No último sába-
do, dia 15 de fe-
vereiro, agentes 

da Divisão de Fiscaliza-
ção de Obras Particula-
res (DFOP) da Prefeitura 
de Taubaté monitoraram 
nove locais da zona rural 
do município, dando início 
à intensificação das ações 
deste ano para coibir os 
loteamentos clandestinos 
e irregulares.
Os fiscais percorreram 80 

fundamental das escolas 
da rede municipal de en-
sino.
A proposta aborda assun-
tos como mudanças cli-
máticas (desmatamento, 
poluição, queimadas); 
água (consumo conscien-

de estudos tem cursos re-
gulares e gratuitos volta-
dos também à defesa do 
consumidor, à orientação 
financeira, à redação ofi-
cial e área cultural.
No dia 12 de março, das 
8h às 17h, em parceria 
com a Poiesis Organi-
zação Social de Cultu-
ral – Programa Oficinas 
Culturais da Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo do Estado 
de São Paulo, será reali-
zado o workshop Mídias 
Sociais, voltado a artis-

cote do Acelera Taubaté e 
preveem a ampliação de 
todo o sistema de gale-
rias de águas pluviais para 
melhoria da captação das 
águas, troca da sinalização 
viária e requalificação das 
guias, sarjetas, asfalto e 
das calçadas.
O desvio do tráfego senti-
do centro será pela rua Ir-
mãos Albernaz, acessando 
a estrada do Pinhão à di-

km e vistoriaram a Estrada 
dos Remédios, Sete Vol-
tas, Iraci Rodrigues, João 
Pasin, Mangalot, Fazenda 
Capaúba, Registro, Fa-
zenda Santana e Baracéia. 
Durante essa operação, 
foram lavrados um termo 
de embargo e um auto de 
infração.
A operação contou com 
apoio da Guarda Civil 
Municipal, cumprindo re-
comendação do Ministério 

te); biodiversidade (flora 
e fauna), reciclagem (eco-
nomia verde e sustentabi-
lidade) e atitude sustentá-
vel (boas práticas).
A atividade acontece den-
tro da programação espe-
cífica de cada unidade.

tas, gestores, produtores 
e realizadores culturais 
e demais interessados. O 
objetivo é contextualizar 
os participantes sobre as 
possibilidades de uso das 
mídias sociais para divul-
gar, integrar e fomentar a 
arte e a cultura.
Já no dia 31 de março, das 
14h às 17h, está previsto 
um curso voltado à reda-
ção oficial.  Inscrições e 
informações adicionais 
podem ser obtidas pelo 
e-mail pgm.centrodeestu-
dos@taubate.sp.gov.br.

reita, avenida João Maria 
Raimundo à direita, até a 
avenida Charles Schnnei-
der.
O trânsito poderá seguir 
também pela estrada do 
Pinhão sentido centro até 
a rua dos Passos, retornan-
do para a avenida Charles 
Schnneider.
Agentes de trânsito estão 
no local para orientação e 
garantir a fluidez viária.

Público.
O parcelamento de solo na 
zona rural é considerado 
crime contra a administra-
ção pública. Os infratores 
estão sujeitos às sanções 
legais.
Em caso de dúvidas ou 
mais informações, inte-
ressados devem entrar 
em contato com o com a 
DFOP pelo telefone 3625-
5079 ou pessoalmente na 
avenida Tiradentes, 520.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Sebrae capacita
830 alunos das

Escolas do Trabalho

A Prefeitura de 
Taubaté renovou 
parceria com o 

Sebrae-SP para realização 
do programa Super MEI 
PEPI (Parceria  Empresas 
Privadas e Instituições)  
nas Escolas do Trabalho. 
As oficinas acontecem du-
rante o ano todo e serão 
formadas 83 turmas, com 
10 alunos por turma,  tota-
lizando 830 alunos.
As atividades integram a 
grade curricular de cursos 
da área da beleza e con-
templam alunos de mani-
cure e pedicure, design de 
sobrancelhas e depilação 
matriculados  nas unidades  
do Polo da Beleza, Jaboti-

cabeiras, Estiva, Areão e 
Parque Três Marias.
A carga horária é de 8 ho-
ras e o curso  está dividido 
em dois módulos: con-
trole financeiro e vendas. 
No primeiro módulo, os 
alunos aprendem a fazer 
o  controle diário de caixa, 
utilizando a ferramenta de 
fluxo de caixa. Em vendas, 
com a inclusão de estra-
tégias de marketing, são 
abordados temas que en-
volvem  o produto, preço 
e promoção . Ao final, os 
alunos receberão  certifi-
cado.
Além disso, os participan-
tes do Super MEI podem 
ter acesso ao Juro Zero 

Empreendedor, que é uma 
parceria entre o Sebrae-SP 
e  Desenvolve-SP, com 
uma linha de crédito que 
chega  até R$ 15 mil.
O programa é voltado a 
quem já está empreenden-
do, bem como pessoas que 
querem trabalhar por con-
ta própria de maneira for-
malizada.
No ano passado, cerca de 
700 alunos concluíram a 
capacitação. Taubaté é o 
primeiro município do Es-
tado de São Paulo  a ade-
rir ao Super MEI PEPI. 
As primeiras turmas das 
unidades Jaboticabeiras I 
e Polo da Beleza já  estão 
participando das oficinas.
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CPIC inicia práticas de terapia 
comunitária e artesanato

Após três anos, SAMU é 
exemplo de economicidade 

e atendimento em Pinda

Prefeitura de Pinda sanciona 
Lei que beneficia agente

comunitário de Saúde

No Cpic – Centro 
de Práticas Inte-
grativas e Com-

plementares – iniciou 
novas práticas de terapia 
comunitária e artesanato. 
‘’Essas modalidades aju-
dam a melhorar a autoes-
tima, ansiedade e depres-

Passados três anos da 
polêmica sobre os 
serviços do SAMU 

(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) em 
Pindamonhangaba, hoje os 
serviços acontecem com 
grande eficiência e econo-
micidade. Com duas bases 
de atendimento (uma loca-
lizada no Corpo de Bom-
beiro e outra ao lado da 
UPA Moreira César) e três 
unidades móveis (sendo 
uma avançada e duas bá-
sicas) o SAMU Pindamo-
nhangaba atendeu mais de 
6 mil casos em 2019.
Histórico – Em 2016, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba aderiu ao Ci-
samu, consórcio regulado 
em Taubaté para os mu-
nicípios dessa região. Na 
ocasião, o valor acertado 
era de R$ 400 mil com 16 
ambulâncias para atender 
todas as cidades dessa mi-
cro região.
“Quando assumimos a 
Prefeitura, percebemos 
que esse valor estava fora 
da realidade. Não teríamos 
um atendimento exclusivo 
e o custo seria de quase R$ 
5 milhões/ano”, afirmou o 
prefeito de Pinda.
A prefeitura rompeu com o 
consórcio de Taubaté e ini-
ciou esforços para criar o 
SAMU Pinda, que passou 
a ser regulado por Gua-
ratinguetá. O fato gerou 
comoção na cidade e crí-
ticas pesadas à Prefeitura, 
que seguiu em frente o seu 
planejamento e instalou a 
base do SAMU no Corpo 
de Bombeiros.
“Fui acusado de criar um 
SAMU fake e que seria 
responsabilizado por ne-
gligência em atendimento 
de emergência aos nossos 

O prefeito Isael Do-
mingues sancio-
nou nesta terça-

-feira (18) a Lei Municipal 
6.306, que após aprovada 
pela Câmara de Vereado-
res, reenquadra a referên-
cia salarial dos agentes 
comunitários de saúde do 
município.
Com a nova legislação o 

são das pessoas’’, afirma 
a coordenadora do Cpic, 
Ticianna Gama Santana.
As aulas começaram dia 
19, e ocorrem toda terceira 
quarta-feira do mês. A te-
rapia comunitária começa 
às 8 da manhã, em segui-
da o artesanato às 9 horas. 

munícipes. Foi uma deci-
são muito dura, mas hoje 
a população consegue per-
ceber o quanto foi bom 
realizar essa mudança”, 
explicou o prefeito.
Ao longo desse tempo, as 
boas notícias foram che-
gando. Em março de 2018 
o SAMU Pinda foi apro-
vado pela Secretaria de 
Saúde do Estado e logo 
em seguida, em maio, o 
atendimento foi ampliado 
e uma nova base foi ins-
talada em Moreira César, 
diminuindo a distância do 
atendimento para os mo-
radores do Distrito. Outra 
conquista aconteceu em 
dezembro de 2019, quan-
do o Ministério da Saúde 
reconheceu e habilitou os 
serviços do SAMU em 
Pindamonhangaba, trans-
ferindo mensalmente um 
valor de R$ 64 mil para 
custeio. Atualmente, o re-
conhecimento e a quali-
dade dos serviços podem 
ser atestados pelas redes 
sociais. Em 20 de novem-
bro, Lu Gottschalk postou 
seu testemunho: “Gostaria 
de agradecer pelo excelen-
te atendimento do SAMU 
– Pinda. Nunca imaginei 
que fosse precisar desse 
serviço, mas hoje precisei, 
e o atendimento foi rápido, 
atencioso, humano e mui-
to profissional”.
SAMU economiza R$ 2 
milhões por ano
Em 2019, o SAMU reali-
zou 6.493 atendimentos 
em todo o município. Fo-
ram realizados 1.215 aten-
dimentos com a unidade 
de suporte avançada, que 
atende casos mais com-
plexos com a presença do 
motorista, enfermeiro e 
médico. A unidade de su-

piso salarial da categoria 
atenderá os dispositivos 
da lei federal e a base pas-
sará de R$ 1.339,38 para 
R$ 1.406,36. Atualmente a 
administração conta com o 
trabalho de 140 servidores 
nesta função.
O projeto de lei nº 07/2020 
foi lido na Sessão de Câ-
mara do último dia 27 de 

Cada aluno deve levar seu 
material. Para saber o que 
precisa levar em cada aula, 
basta ligar para o Cpic 
3642-2420. As aulas acon-
tecem no prédio da Cpic, 
que fica na Rua Dr. José 
Luiz Cembranelli, 1005, 
Parque das Nações.

porte básico (casos mais 
simples com motorista e 
enfermeiro) atendeu 5.278 
ocorrências (sendo 3.652 
pela base Pinda e 1.626 
pela base Moreira César).
Todo esse atendimento é 
realizado hoje ao custo de 
R$ 300 mil por mês (inclu-
so alimentação, transporte 
entre outras despesas), 
bem abaixo dos valores 
praticados pela Prefeitura 
no consórcio anterior. “Se 
considerarmos a verba de 
R$ 64 mil de custeio que 
recebemos do governo fe-
deral, hoje nosso SAMU 
custa aos cofres de Pinda-
monhangaba R$ 236 mil. 
Isso gerou uma economia 
de R$ 164 mil por mês, o 
que significa R$ 2 milhões 
num ano. É muito impor-
tante prestar contas deste 
trabalho para nossa popu-
lação”, finalizou o prefei-
to.
Antigo consórcio apresen-
ta problemas com salários
O Cisamu (Consórcio In-
termunicipal do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência) do Vale do 
Paraíba e Região Serrana, 
o qual Pindamonhanga-
ba rompeu em 2017, vem 
apresentando atraso no 
pagamento dos salários de 
seus funcionários.
A informação foi divulga-
da pela imprensa da região. 
O Cisamu atende hoje os 
municípios de Campos do 
Jordão, Tremembé, Santo 
Antonio do Pinhal, Lagoi-
nha, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra e São 
Luiz do Paraitinga.
Segundo informações, o 
atraso se deve ao fato de 
alguns municípios estarem 
em atraso com a mensali-
dade do consórcio.

janeiro e após a tramitação 
recebeu aprovação legis-
lativa na sessão da última 
segunda-feira.
Os efeitos da lei entram 
em vigor na data da publi-
cação, porém com efeito 
retroativo a partir de 1º 
de janeiro, o que garantirá 
aos servidores o recebi-
mento da diferença.
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Prefeitura de Pinda
inaugura CAPS Infantil hoje

Meu bairro é legal chega ao 
recanto do sol em Pinda

Carnaval solidário
Pindamonhangaba 2020 terá 

atrações para todas as idades

Pindamonhangaba 
recebe, oficialmen-
te, nesta sexta-feira 

(21), às 10 horas, um avan-
ço inédito nos serviços de 
saúde mental: a sede do 
Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial) Infantil, que 
iniciou os trabalhos nos 
primeiros dias deste ano, 
vem buscando qualificar-
-se para iniciar um trabalho 
de qualidade para a popu-
lação. O Centro de Aten-
ção Psicossocial CAPS 
Infantil compõe a rede de 
atenção à saúde mental do 
município e é voltado ao 
atendimento de crianças 

Dando continuidade 
aos trabalhos de 
regularização fun-

diária em Pindamonhan-
gaba, através do programa 
“Meu Bairro é Legal”, a 
Secretaria de Habitação 
promoveu, na última se-
gunda-feira (17), uma au-
diência pública com pro-
prietários de imóveis do 
condomínio Recanto do 
Sol.
Com a presença de um 
grande número de parti-
cipantes, eles tiveram a 

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
está finalizando os 

preparativos para o Carna-
val Solidário 2020. Todos 
os setores da administra-
ção municipal estão se 
mobilizando para oferecer 
uma grande festa para a 
população, com segurança 
e estrutura.
A programação teve início 
no último final de semana, 
com o Festival de Marchi-
nhas e os dois dias de Pré-
-Carnaval em Moreira Cé-
sar. A festa carnavalesca 
teve continuidade na quar-
ta-feira (19), com o desfile 
do bloco da Ferroviária, 
às 19 horas, e nesta quinta 
(20), a partir das 18 horas, 
o Carnarobô, na Boa Vista.
Sábado, domingo, segun-
da e terça-feira de carna-
val, haverá programação 
durante o dia inteiro. Juca 
Teles, Barbosa e Bloco Pé 
na Cova irão arrastar mul-
tidões pelas ruas da cida-
de, da Praça do Quartel, 
onde será realizada a Ma-
tinoite, ao Parque da Ci-
dade, que receberá show 
co Dj e Sambatuque. Os 
blocos de Pinda irão des-
filar no domingo. Outra 
atração de domingo é o 
bloco Os Crides, que se 
apresenta no Bosque da 
Princesa, a partir das 10 
horas, com as melhores 
músicas dos Titãs em rit-
mo de carnaval. Confira 
a programação completa 
nesta página e prepare sua 
fantasia para curtir a festa. 
De acordo com o assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a intenção 
é realizar uma festa boni-
ta e segura para toda a fa-
mília. “O Carnaval é uma 
das maiores festas do ano 
e mobiliza todos os seto-
res da Prefeitura. Nosso 
objetivo é, mais uma vez, 
organizar um evento que 
ofereça para a população 
uma programação diversi-
ficada, com toda a estrutu-
ra e segurança”, garantiu.
O Carnaval de Pinda tam-
bém é solidário. O esta-

e adolescentes portadores 
de transtornos mentais se-
veros e persistentes. Seu 
objetivo é oferecer aten-
dimento à população, re-
alizar o acompanhamen-
to clínico e a reinserção 
social dos usuários pelo 
acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis 
e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários.
Em Pindamonhangaba, 
existe um termo de com-
promisso com o Ministério 
Público desde 2012 sem 
a efetiva realização. “Na 
atual gestão fizemos um 
acordo com o MP para que 

oportunidade de tirar suas 
dúvidas sobre o procedi-
mento da regularização de 
seus imóveis.
A audiência foi dirigida 
pelo Secretário de Habita-
ção Marcelo Martuscelli, 
que abordou sobre a im-
portância das ações desen-
volvidas no Departamento 
de Regularização Fundiá-
ria nesse governo. “Hoje 
com a determinação do 
Prefeito Isael Domingues 
de priorizar a regulariza-
ção fundiária, diferente do 

cionamento do Parque da 
Cidade será cobrado e a 
renda será revertida para 
as instituições assisten-
ciais cadastradas de Pin-
damonhangaba.
Secretaria de Saúde estará 
presente
A equipe da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura es-
tará presente nos dias de 
carnaval, com tendas de 
Ambulatório, com equipe 
de enfermagem e, dando 
suporte ao atendimento, 
ambulâncias do município 
e terceirizadas, que enca-
minharão as urgências e 
emergências para o Pron-
to-Socorro.
Bloco das Dondocas vai 
contar com banda ao vivo 
em cima do caminhão no 
sábado
Atração que abre o sábado 
de Carnaval nas ruas do 
centro de Pinda, o Bloco 
das Dondocas terá banda 
ao vivo pela primeira vez 
desde a fundação do grupo 
em 1984. O grupo contará 
com a Banda das Dondo-
cas tocando sua música em 
cima do caminhão, para 
garantir ainda mais diver-
são às milhares de pesso-
as que vão acompanhar o 
bloco mais tradicional de 
Pindamonhangaba. A sa-
ída do bloco acontece no 
sábado (22), às 10 horas, 
da rua Cel. Fernando Pres-
tes, de onde vão desfilar 
pelas ruas do centro da ci-
dade. Socó da Madrugada 
é atração de sexta-feira
O bloco Socó da Madru-
gada começou como uma 
brincadeira entre amigos 
que trabalham em fábricas 
e no comércio, e por isso 
não podiam pular carnaval 
no horário convencional. 
Hoje, é um dos mais tradi-
cionais de Pinda, e chega 
ao seu sétimo ano desfi-
lando pelas ruas do cen-
tro. Com marchinha fácil 
e contagiante, o “Socó da 
Madrugada” tem à frente 
Rogério José de Azeve-
do “Socó” e já ganhou a 
simpatia dos foliões, que 
lotam o percurso todos os 

esse trabalho seja implan-
tado em duas fases. Esta-
mos iniciando a primeira 
etapa e após o concurso 
público teremos o segundo 
momento para assim dar 
um atendimento de mais 
qualidade, integrando o 
Caps I com o Caps Adul-
to, Caps Álcool e Droga 
e o nosso ambulatório de 
Saúde Mental”, afirmou 
Mariana Freire, secretaria 
adjunta de Saúde.
O Caps Infantil em Pinda-
monhangaba está na Av. 
Albuquerque Lins,245, 
centro, próximo à Receita 
Federal.

passado, temos um depar-
tamento que dedica maior 
atenção aos anseios da-
queles que precisam regu-
larizar e ganhar segurança 
jurídica de seus imóveis”, 
afirmou Martuscelli.
A finalidade do evento 
foi esclarecer e auxiliar 
os moradores quanto aos 
trabalhos de regularização 
fundiária no Condomínio 
Recanto do Sol e ressaltar 
que o engajamento de to-
dos é fundamental para o 
êxito dos trabalhos.

anos, reunindo em média 
15 mil pessoas. O bloco 
sai na sexta-feira (21), às 
22 horas, no Largo São 
José. Com abadá, que dá 
direito a participar da con-
centração, a partir das 19 
horas, ou na pipoca, a di-
versão é garantida.
Praça da Bíblia terá carna-
val inédito
Uma opção à folia no cen-
tro da cidade é o projeto 
Música na Praça, reali-
zado em parceria com o 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura, na Praça da 
Bíblia (em frente ao cemi-
tério). A iniciativa inédita 
contará com três dias com 
as melhores marchinhas 
dos anos 70, apresentadas 
pela banda Palco Show. 
Será nos dias 21, 22 e 23 
de fevereiro, das 19 às 22 
horas, com entrada gratui-
ta.
Pinda lança ação para pre-
venir doenças e gravidez 
não desejada no carnaval
Além das tendas de Am-
bulatório, a Secretaria de 
Saúde realiza a campanha 
“Sexo Seguro no Carna-
val”, para conscientizar e 
prevenir contra as Infec-
ções Sexualmente Trans-
missíveis.  A campanha 
visa a prevenção das IST 
(Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis), como 
HIV/AIDS, Sífilis, além 
de gestação indesejada. 
Desde modo, o município 
vai disponibilizar 7.200 
preservativos masculinos, 
800 preservativos femini-
nos, panfletos e cartazes 
gratuitamente em pontos 
estratégicos durante o Car-
naval Solidário 2020.
Apae terá grito de carnaval
Hoje, às 14 horas, a Apae 
de Pindamonhangaba re-
aliza o Carnapae na rua 
em frente à instituição, 
localizada no Crispim. O 
percurso será ao redor da 
escola, com apoio da Pre-
feitura. O evento será em 
horário e dia letivo dos 
alunos, mas a comunidade 
está convidada para parti-
cipar.


