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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Irmãos Pascheta Ltda. -
Rua XV de Novembro, 504.
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.

Miscelânea
Curiosidades

O Sol é uma estrela de 5ª. categoria, cujo volume supera em 1.300.000 vezes o da
Terra. Esta que depende do Sol para obter luz e calor, constitui um dos planetas que
giram em seu redor, não muito afastados em comparação a distância imensa que
existe entre eles. Estamos a cerca de 149.500.000 quilômetros do Sol. O astro-rei
constitui-se de uma enorme massa de gases inflamados, tão quente que se acredita
que a temperatura interna alcance a 20 milhões de graus centígrados e a externa a
6.000 graus. Chamas gigantes e línguas de fogo, conhecidas como protuberâncias
ou coroa solar, saltam da massa principal, atingindo a milhares de quilômetros de
distância. De tempo em tempo, manchas escuras aparecem na face do Sol, as
manchas solares, provavelmente por imensas explosões, as quais, segundo os
cientistas, provocam em nossa atmosfera modificações elétricas.

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas
explicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes
do alimento. Os classificados como light são aqueles adequados para as pessoas
que procuram consumir menos calorias e manter a forma física, já que eles devem
ter no mínimo 25% a menos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a
gordura e o açúcar são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar
que seu consumo deve ser moderado, já que o fato de terem menos calorias não
justifica o excesso de ingestão. Já a linha diet foi elaborada para os diabéticos, que
precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Humor

O sujeito estava no fundo do bar, triste e arrasado, com um copo de bebida, quando
entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega
até a mesa, tira o copo da sua mão, bebe a metade e ainda joga o resto no sujeito e
diz:
- Fala alguma coisa, cachorro. Fala logo, antes que eu te arrebente!
O sujeito responde, triste:
- Hoje é mesmo o meu dia de azar. Logo de manha perdi a hora porque acabou a
energia e tive que descer vinte andares de escada. Fui sair da garagem, o pneu do
carro estava furado. Perdi meia hora pra trocar o pneu, saí com muita pressa e
acabei batendo o carro. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o chefe e
fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei
minha mulher na cama com o amante. E pra acabar de vez com meu dia, eu estou
aqui na minha, me preparando pra me suicidar e chega um idiota feito você e ainda
toma todo o meu copo de veneno! Assim não dá!

Seu Pancrácio, um velhinho de 80 anos, volta de viagem de lua-de-mel e encontra
um amigo que pergunta:
- Então Pancrácio, como foi a lua-de-mel?
- Ótima Olegário, respondeu o velho.
E o amigo insiste:
- E o sexo, como foi?
- Maravilhoso, fizemos amor quase todos os dias!
- Como assim, quase todos os dias?
- É isso mesmo, quase fizemos no sábado, quase fizemos no domingo, quase fizemos
na segunda, quase fixemos na terça...

Anúncio publicado no jornal da minha cidade: “Homem branco, viúvo, na casa dos
sessenta, procura mulher branca, na casa dos cinqüenta, incoerente, inculta e
péssima cozinheira com personalidade difícil e situação financeira razoável. Estou
precisando de novos problemas”.

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos tragados
pelas rotinas e tumultos da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou
insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração torna-se uma
reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A direção é o que importa e
não a velocidade. Se você está se tornando uma pessoa mais amorosa, menos
passional e violenta, encontra-se na direção certa. Podemos ser perturbados,
tomamos trilhas erradas e mesmo nos perdemos, mas encontraremos o caminho
de volta. Pois parece que estejamos dando dois passos pra frente e um passo pra
trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer
disciplina e dedicação. É mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso
não significa que estejamos regredindo, estamos consolidando, descansando. O
progresso não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade
e à compreensão, mas somos principiantes em relação à raiva e à paciência. É
importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando nem permitindo
que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.

Visão sem ação é sonho e ação sem visão é pesadelo.
Antes de falar do meu presente, lembre-se do teu passado.

Para elevar-se, as pessoas precisam ajoelhar-se.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Conserve em teu rosto somente as linhas do sorriso.
Quem não vive para servir, não serve para viver.

Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.

A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo
decidiu fazer um alerta
para os cuidados com o
consumo de chocolate na
Páscoa. Nesta época do
ano, o apelo para o
consumo de ovos de
chocolate pode levar ao
exagero, o que é
prejudicial à saúde.O
consumo exagerado do
produto pode provocar,
excesso de peso e outros
distúrbios relacionados,
como aumento da
glicemia, além de
enxaqueca em
decorrência da ação de
s u b s t â n c i a s
vasodilatadoras. Também
há risco de irritações na
pele, no estômago e na
mucosa intestinal.”A
grande quantidade de
gordura também pode
provocar quadros de
diarreia em pessoas que
abusam do chocolate.
Para crianças, em
especial, o consumo de
chocolate deve ser
c o n t r o l a d o ,
principalmente no
primeiro ano de vida,
devido ao alto teor de

açúcar e gordura”, afirma
Nídia Pimenta Bassit,
médica da Divisão de
Doenças Transmitidas por
Alimentos da
Secretaria.Recomendações.Algumas
pessoas optam por
comprar os chocolates
diet pensando em evitar
calorias, mas na verdade,
os produtos dietéticos
podem ser até mais
calóricos que o chocolate
normal, pois o teor de
gordura é maior.”A
indicação deste produto é
para pessoas que têm
restrições alimentares,
como aquelas com
intolerância ao leite de
vaca, que é substituído
pelo de soja, ou, ainda, a
substituição do açúcar
para os diabéticos, ou
seja, para as pessoas que
fazem controle da
glicose, e não para
pessoas com restrição
calórica”, ressalta Nídia
Bassit. A preferência deve
ser por chocolate meio
amargo, que contém
grande quantidade de
massa de cacau e pouco
açúcar. A maior
concentração de massa de

cacau proporciona maior
quantidade de nutrientes
benéficos.Benefícios Por
conter ácido oleico, o
mesmo encontrado no
azeite de oliva, o
chocolate, se consumidor
em quantidades
moderadas, pode
contribuir para a elevação
do bom colesterol (HDL)
e a diminuição do
colesterol ruim (LDL).O
chocolate também é rico
em flavonóides com
p r o p r i e d a d e s
antioxidantes, as mesmas
encontrados no vinho
tinto. Consumido com
moderação e dentro de
uma dieta equilibrada, o
produto age como
antioxidante e
protetor do sistema
cardiovascular. Também é
considerado um
antidepressivo natural,
evita os sintomas
da TPM e é um
e s t i m u l a n t e
e n e r g é t i c o . ” E v i t a r
exageros é a dica
essencial para quem
deseja ter uma páscoa
saudável”, conclui a
médica da Secretaria.

Saúde de SP alerta para
cuidados com o consumo

chocolate na Páscoa

O Exame Nacional de
Desempenho de
Estudantes (Enade) 2011
já tem data marcada: será
em 6 de novembro, às
13h (horário de Brasília).
O anúncio foi feito no
Diário Oficial da União
nesta segunda-feira
(18).Deverão fazer a
prova que avalia a
qualidade dos cursos
u n i v e r s i t á r i o s ,
estudantes das seguintes
áreas: bacharel em
Arquitetura e Urbanismo
e Engenharia, bacharel
ou licenciatura em
Biologia, Ciências
Sociais, Computação,

F i l o s o f i a ,
F í s i c a ,  G e o g r a f i a ,
História, Letras,
Matemática e Química;
l i c e n c i a t u r a
em Pedagogia, Educação
Física, Artes Visuais e
Música e tecnólogo em
Alimentos, Construção
de Edifícios, Automação
Industrial, Gestão da
P r o d u ç ã o
Industrial, Manutenção
Industrial, Processos
Químicos, Fabricação
Mecânica, Análise
e Desenvolvimento de
Sistemas, Redes de
Computadores e
S a n e a m e n t o

A m b i e n t a l . F i c a m
dispensados de fazer o
exame, estudantes de
outros cursos. Das áreas
convocadas,  não
precisam fazer a prova  os
estudantes com
colação de grau em
até 31 de agosto, ou ainda,
que estiverem
o f i c i a l m e n t e
matriculados e cursando
atividades curriculares
fora do Brasil.Instruções
detalhadas sobre o Enade
2011 estarão disponíveis
em até 31 de maio
n o s  s i t e s :
www.inep.gov.br e
www.enade.inep.br

Enade 2011 já
tem

data marcada

O Instituto Qualicon realizará
Concurso Público para a
Prefeitura Municipal de
Taubaté, para provimento de
cargos de Instrutor de Artes
(várias especialidades),
Instrutor do Trabalho (várias
especialidades), Monitor de

Esportes (várias
especialidades) e Monitor de
Ofícios (várias
especialidades) do quadro de
pessoal da Prefeitura
Municipal de Taubaté. As
inscrições poderão ser
realizadas pela Internet, no

endereço eletrônico
www.institutoqualicon.org.br,
iniciando-se às 9:00h do dia
11 de abril de 2011 e
encerrando-se às 23:00h do
dia 25 de abril de 2011,
observados o horário oficial
de Brasília-DF.

Prefeitura de Taubaté
abre concurso público

para 170 vagas
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O Sincovat (Sindicato do
Comércio Varejista de
Taubaté e região) alerta
aos empresários que, para
trabalhar no próximo
feriado prolongado -
Tiradentes (21), Sexta da
Paixão (22) e segunda de
São Benedito (25), é
fundamental preencher o
requerimento, solicitando
a autorização para abrir a
loja.Sem o requerimento
devidamente assinado
pelos sindicatos do
Comércio Varejista e dos
Empregados do
Comércio, o
estabelecimento não
poderá funcionar. Caso
trabalhe sem autorização,

a loja poderá ser autuada
e ter problemas futuros
com rescisões
trabalhistas. Também é
importante ficar atento às
clausulas da convenção
coletiva, que indica os
benefícios para os
funcionários que irão
trabalhar. “A convenção
coletiva 2010/2011
autoriza o trabalho nos
feriados, desde que
atendidos os requisitos da
cláusula 43 da convenção
que estabelece as
condições para o trabalho
nessas datas, como, por
exemplo. O pagamento de
100%, a concessão de
uma folga compensatória,

entre outros itens”,
explica o Advogado do
Sincovat, José Reinaldo
Martins.Para mais
esclarecimentos, o
empresário deve
consultar o seu contador
ou entrar em contato
diretamente com o
Sindicato do Comércio
Varejista pelo número
(12) 3632-6570.O
requerimento para
trabalhar nos feriados está
disponível no site
www.sincovat.org.br. O
Sincovat fica localizado à
Rua Visconde do Rio
Branco, 51, 6º andar, no
Centro de Taubaté.

Sincovat alerta para
funcionamento do

comércio no feriado
A Fatec (Faculdade de
Tecnologia) de Taubaté
está com inscrições
abertas para o vestibular
do 2º Semestre de 2011,
que devem ser realizadas
de 2 de maio até às 15h
do dia 8 de junho, os
interessados devem
acessar o site:
www.vestibularfatec.com.br.Os
requisitos para a isenção
da taxa do vestibular são:
o candidato precisa ter
concluído integralmente,
até o ano de 2010, o
Ensino Médio ou a
Educação de Jovens e
Adultos - EJA (supletivo)
em escolas da rede
pública (municipal,
estadual ou federal) ou em
instituição particular com

concessão de bolsa de
estudo integral. Além
disso, é necessário que a
renda familiar mensal seja
de até R$ 545,00. O
candidato também deve
residir no Estado
de São Paulo.Os
documentos necessários
são: cópia
simples do histórico
escolar ou
declaração escolar da
instituição de ensino,
comprovando que cursou
integralmente o
Ensino Médio em escolas
da rede pública; cópia
simples do comprovante
de rendimento de todos
os integrantes que
compõem a renda
familiar mensal que

residam no mesmo
endereço do candidato;
cópia simples de
comprovante de
residência recente, de
algum mês de 2011
(como por exemplo,
conta de água, energia
elétrica ou comprovante
do IPTU).Já os requisitos
para a redução da taxa do
vestibular são: é preciso
ser estudante
regularmente matriculado
em curso pré-vestibular
ou em curso superior de
graduação ou de pós-
graduação. O interessado
deve, também, ter uma
remuneração mensal
inferior a dois salários
mínimos (R$ 1.090,00)
ou estar desempregado.

Fatec Taubaté está
com inscrições

abertas
 para vestibular

A cidade de Caraguatatuba
completou 150 anos de
emancipação político-
administrativa e será
comemorado este ano
com grandes eventos
durante todo o mês de
abril. A programação vai
contar com shows
musicais que acontecerão
nas regiões centro, norte
e sul. Titãs, Fábio Júnior,

GeraSamba, Rastapé,
Dany Carlo, Demônios da
Garoa, Chitaozinho e
Chororó e Molejo já
estão confirmados. Todos
os shows são gratuitos e
acontecerão na Praça de
Eventos sempre às 22
horas, com exceção do
show de Milionário e José
Rico, que acontecerá no
bairro Travessão, às 20

horas. Confira a
programação de shows:
Dia 7 - Gerasamba Dia 14
- Fábio Júnior Dia 20 -
Titãs Dia 20 -
Milionário e José Rico
Dia 21 – Rastapé
Dia 27 - Dany Carlo Dia
28 - Demônios da Garoa
Dia 29 - Chitaozinho e
Xororó Dia 30 –
 Molejo

Caraguá completou 150 anos com shows

musicais durante todo o mês de abril

De 28 de abril a 01 de maio e
de 05 a 08 de maio 28 de
abril – quinta feira 20h00 -
Abertura oficial com a
presença do Sr. Prefeito
Municipal e autoridades
20h30 – Grupo de Dança
Santa Lucia mirim 21h00-
Grupo de Dança Santa Lucia
22h00 – Show com Tony
Angeli 29 de abril – sexta-
feira 12h00– Show com Luiz
Monteiro pelas ruas 19h00 -
Grupo de Coreografia do
Projeto Conviver 20h00 –
Grupo de Dança Santa Lucia
Mirim 20h30 – Grupo de
Dança Santa Lucia 21h00 -
Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 – Show
com Brasil Itália 30 de
abril – sábado 13h00 –
Show pelas ruas com Eleny
Matera, Luiza Monteiro e
João Canavezi Palco19h00 –
Show com Rolando Sterzi
20h00 - Grupo de Dança
Santa Lucia Mirim 20h30 -
Grupo de Dança Santa Lucia
21h00 -– Grupo de Dança
Piccola Tarantela
22h00 – Finestra Del
Cuore Palquinho  Grupo
Mensageiros da Amizade  01
de maio – Domingo 09h00
– Time de Veteranos do
Palmeiras X E.C. Quiririm
12h00 – Show pelas ruas com
Rolando Sterzi/Patrícia
Oliveira e Bere Conceição
Palco 12h00- Show com
Dirceu Patrocino 13h00 –
Show com Eleny Matera
16h30 – Grupo de Dança

Piccola Tarantela 17h00 -
Missa – Cantora Luiza
Monteiro Palco 19h00 – Show
com Paulinho Carioca e Rose
20h00 - Grupo de Dança
Santa Lucia Mirin 20:30 –
Grupo de Dança Santa Lucia
22:00 - Show com Luciano
Bruno 05 de maio – quinta
feira 20h00 – Grupo de
Coreografia do Projeto
Conviver 20h30 – Grupo de
Dança Santa Lucia mirim
21h00- Grupo de Dança Santa
Lucia 22h00 – Show com
Enzo Schiani  06 de maio–
sexta-feira 12h00– Show
pelas ruas com Luiza Monteiro
19h00 - Grupo de Coreografia
do Projeto Conviver 20h00 –
Grupo de Dança Santa Lucia
Mirim 20h30 – Grupo de
Dança Santa Lucia 21h00 -
Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 – Show
com 3 Tenores Palquinho:
07 de maio – sábado 13h00
– Show pelas ruas com Eleny
Matera, Luiza Monteiro e
João Canavezi 16h30 -
Apresentação do Coral da 3ª
Idade - Luiza Monteiro
19h00 – Orquestra Sinfônica
de São Paulo 20h00 - Grupo
de Dança Santa Lucia
Mirim 20h30- Grupo de
Dança Santa Lucia 21h00 -
Grupo de Dança Piccola
Tarantela 22h00 – Show
com Fred Rovela
Palquinho: 08 de maio –
Domingo10h00 – Desfile da
Imigração 12h00 – Show
pelas ruas com Patrícia

Oliveira e Bere Conceição
Palco 12h00- Show com
Dirceu Patrocino 13h00 –
Show com Eleny Matera
16h30 – Grupo de Dança
Piccola Tarantela 19h00 –
Show com Luiza Monteiro e
João Canavezi 20h00 - Grupo
de Dança Santa Lucia Mirin
20:30 – Grupo de Dança
Santa Luzia 22:00 - Show
com Jerry Adriani Sábados
e Domingos – Oficinas
culturais das 15 às 17 hora
Artistas e grupos de teatro
pela s Ruas. Palquinho:
atrações variadas Projetos
artísticos Festa Italiana
Família Nostra Porpetta
Cantos de Trabalho Cantinho
das Brincadeiras Italianas
Trupe da Massa “Da Itália a
Quiririm” – Teatro pelas Ruas
Mercatto Dela Colônia
Italiana de Quiririm Sábado -
30 de abril19 hs - Patrícia
Oliveira e Bere Conceição/
performance Teatral com o
Ator Cleverson Tavares
Domingo - 01 de maio 13
hs – Paulinho Carioca e Rose
Star / performance Teatral
com o Ator Cleverson Tavares
14:30 hs – Grupo de
Coreografia do Projeto
Conviver Sábado - 07 de
maio19 h - Eleny Matera/
performance Teatral com o
Ator Cleverson Tavares
Domingo – 08 de maio  13
h -Luiza Monteiro e João
Canavezi/ Performance
Teatral com o Ator Cleverson
Tavares

Programação da 22ª Festa da
Imigração de Quiririm

Tradição, o peixe é o prato
principal na mesa do almoço
da Semana Santa. Por isso a
Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo alerta
sobre os cuidados na hora de
comprar, preparar ou mesmo
conservar peixes e outros
frutos do mar. O produto
deve ser comprado sempre
em um estabelecimento que
apresente condições de
higiene e limpeza. O
consumidor deve dar
preferência sempre ao
pescado fresco, pois
possibilita que a qualidade
seja verificada por meio do
odor, da textura e da
coloração. O peixe deve ter
as brânquias úmidas e
brilhantes, e entre a cor de
rosa e vermelho intenso.
Ainda que seja fresco, sua
exposição deve ser sempre
em meio a camadas de gelo.
Já o produto resfriado, além
de ser conservado no gelo,
deve ter a temperatura
mantida entre 0°C e -2°C.
Para quem opta por comprar
o pescado congelado ou

para quem congela o peixe
fresco, o método mais
recomendado para o
descongelamento é na
geladeira a 4°C, pois diminui
a perda de água e garante a
manutenção da qualidade do
pescado. No microondas
recomenda-se sempre utilizar
a opção “descongelar” para
garantir o descongelamento
uniforme.”Nunca se deve
descongelar qualquer
pescado em temperatura
ambiente, porque não é
uniforme e pode gerar perda
de qualidade, umidade e
permitir o crescimento de
micróbios”, alerta William
Latorre, diretor da Divisão de
Alimentos da Vigilância
Sanitária Estadual.Outra
recomendação é nunca
congelar novamente um
pescado que já foi
descongelado. E, para quem
vai congelar pescados
frescos ou resfriados, o ideal
é congelar os peixes inteiros,
sem as vísceras e mantendo
a pele, que é a melhor
proteção do peixe.”Não se

deve congelar diversas
espécies em um mesmo
recipiente ou embalagem, e é
sempre importante proteger
bem o pescado com filme e
sacos apropriados de
primeiro uso”, explica
William.É importante que as
embalagens dos pescados
sejam identificadas com as
informações sobre o produto
e a data de congelamento. O
freezer não pode ser
sobrecarregado durante o
congelamento.”É muito
importante evitar a
contaminação cruzada, isto é,
o contato de alimentos crus
com alimentos cozidos”,
alerta William.Para quem
opta pelo tradicional
bacalhau, deve-se evitar o
consumo excessivo de sal. É
necessário dessalgá-lo
adequadamente, por meio de
fervura, para evitar que o teor
de sódio no alimento fique
alto e não interfira na saúde
do consumidor, uma vez que
seu consumo excessivo pode
levar ao aumento da pressão
arterial.

Saúde orienta na escolha
do peixe para a Semana

Santa

A comunidade religiosa
do bairro Cidade Nova
convida a população do
bairro e de todo o
município para a
realização do teatro da
Paixão de Cristo. O
evento faz parte da
programação da Semana
Santa e acontece no

próximo dia 22 de abril,
sexta-feira, a partir das
19h00.A encenação é
coordenada pelo pároco
da Paróquia de São
Cristóvão Padre
Sebastião Cesar Moreira.
O elenco é formado por
cerca de 200 pessoas,
entre atores e equipe

técnica.A encenação da
Paixão de Cristo na
Cidade Nova terá como
palco a praça da Academia
da Melhor Idade, na
Avenida Princesa do
Norte.Mais informações
podem ser obtidas com a
Casa Paroquial 3648-
1686.

Em Pinda Paróquia de
São Cristóvão da Cidade

Nova prepara-se para
encenar Paixão de Cristo

Estão abertas as inscrições para

várias oficinas da Fundart

(Fundação de Arte e Cultura de

Ubatuba). Os cursos terão início

no próximo dia 2 de maio e as

vagas são limitadas. As

inscrições podem ser feitas na

sede da Fundação, na Praça

Nóbrega, 54, prédio do antigo

Fórum. Os documentos

necessários são: 1 foto 3x4, RG,

comprovante de residência e no

caso de menores, os pais ou

responsáveis deverão apresentar

seus documentos pessoais e RG

ou certidão de nascimento do

menor.As inscrições podem ser

feitas das 9 às 11h50 e das 14 às

16h50. No ato da inscrição, o

interessado deve pagar o valor

de R$ 10 referente à matrícula,

mais R$ 10 da mensalidade do

primeiro mês de curso.Mais

informações pelos telefones

(12)3833-7000 / 3833-

7001.Confira a relação dos

cursos com os respectivos dias

e horários: TEATRO ADULTO

– segunda e quarta-feira, das 19

às 22hTEATRO INFANTIL -

segunda-feira, de 8h30 às 10h30

e das 16h30 às 18h30 DANÇA

DO VENTRE – infantil ( quarta e

sexta-feira, das 19 às 20h), adulto

(quarta e sexta-feira, das 20 às

21h e das 21 às 22h)DANÇA DE

RUA – bairro - escola Saco da

R i b e i r a  D A N Ç A

CONTEMPORÂNEA – infantil

(segunda e sexta-feira, das 9 às

10h), juvenil (segunda e sexta-

feira, das 10 às 11h), infantil tarde

(segunda e terça-feira, das 15 às

16h), Juvenil/adulto (segunda e

sexta-feira, das 16 às 17h e sexta-

feira das 18 às 20h)ARTES

CIRCENSES BÁSICO (10 anos)

– segunda e quarta-feira, das 19

às 22h ARTES CIRCENSES

INTERMEDIÁRIO - Terça e

quinta-feira, das 19h30 às

22h30 PINTURA EM TECIDO –

INICIANTE – bairro - escola do

Perequê-Mirim PINTURA EM

TECIDO – APRIMORAMENTO

– bairro - escola do Perequê-

MirimTRABALHO COM FIBRA

DE BANANEIRA – bairro –

Ubatumirim TECELAGEM –

segunda-feira, das 16 às 19h;

terça-feira das 15h30 às 18h30;

quarta-feira das 17 às 20h

PINTURA DECORATIVA EM

MADEIRA – bairro –

Maranduba PINTURA

DECORATIVA EM CERÂMICA

– SEM QUEIMA – bairro

Maranduba BORDADO –

segunda-feira, das 14 às 17h

PEDRARIA – terça-feira, das 14

às 17h PATCHWORK – quinta-

feira, das 14 às 17h

CUSTOMIZAÇÃO – segunda-

feira, das 9 às 12h CAPOEIRA –

infantil (quarta e sexta-feira, das

19 às 20h) e adulto (quarta e

sexta-feira, 20 às 21h)

FOTOGRAFIA DIGITAL – terça-

feira, das 14 às 16h e das 19 às

21h CONTAÇÃO DE

HISTÓRIAS – bairro VARAL

LITERÁRIO – bairro VIOLÃO –

terça, quarta e sexta-feira, das 19

às 20h, das 20 às 21h

Fundart de Ubatuba abre inscrições para

várias oficinas


