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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.
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Curiosidades

Como parar de soluçar Uma crise de soluços é algo bem desagradável,
principalmente quando se está em meio ao trabalho e não há nada
que interrompa esse espasmo repetido. Talvez, em virtude disso é
que existem as crendices populares. Acompanhe algumas das
simpatias mais usadas para interromper esta incômoda tarefa de nosso
corpo:
Objeto na testa: Você coloca um pedaço de linha enrolado no centro
da testa da pessoa que está soluçando. Ela vai parar de soluçar? Pode
até ser que sim, se a fé falar mais alto! Não há nenhum embasamento
científico relacionado ao ato de fixar algo na testa como sendo um
procedimento eficaz no sentido de eliminar o soluço.

Prender a respiração: Você prende a respiração até quando suportar e
desta forma, seus soluços terão fim. Resultado: Momentaneamente
você fica com uma enorme falta de ar e seus soluços continuam
insistentes. É evidente que esta ação não passa de mais uma tentativa
frustrada de solucionar o problema.

Humor
O sujeito era tão exagerado que dizia que seu are de terra era uma
fazenda. Sua vaca deitada e o rabo sobrava para o quintal do vizinho.
Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite anterior.
Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Aí eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitarmos a carne?
E ele respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
Dois alentejanos andavam à caça no meio dos montes. De repente,
avistam um jovem que fazia Asa Delta. Um dos alentejanos levanta a
espingarda e dá um tiro e outro caçador pergunta:
- Compadre, que pássaro era aquele?
- Não sei compadre, mas que ele largou o homem que levava, largou.
 novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base
que você já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora
mesmo, hoje, neste exato instante. Pode não ser muito, mas vai mantê-
lo no jogo. Vá rápido quando puder. Vá devagar quando for obrigado.
Mas, seja lá o que for, continue. O importante é não parar!

Miscelânea
O Governo Municipal de
Caraguá está arrecadando
produtos de higiene
pessoal e limpeza para
serem enviados aos
desabrigados do Rio de
Janeiro. Os moradores
podem fazer suas doações
na secretaria de
Assistência Social,
Centro de Referência de
Assistência Social da

Região Sul, igrejas
ligadas à Diocese de
Caraguatatuba e
 Polícia Militar.
Os itens de higiene e
limpeza foram
priorizados nesta
campanha do Governo
Municipal. Os
interessados podem doar
xampu, escova e pasta
dentais, sabonete,

desinfetante, cloro,
vassoura, entre outros.A
secretaria municipal de
Assistência Social
 reitera que os
moradores também
poderão doar outros
produtos às igrejas e
Polícia Militar, mas a
prioridade são itens de
higiene pessoal e
limpeza.

Caraguá arrecada produtos de
higiene e limpeza para Rio de

Janeiro

A Prefeitura de São
Luís iniciará mais uma
ação de valorização das
riquezas turísticas da
capital com o
lançamento da Aliança
pelo Centro Histórico,
que acontecerá durante
o workshop “Centro
Histórico de São Luís:
Desafios e
oportunidades”. O
evento, promovido pela
Prefeitura de São Luís,
em parceria com o
Banco Mundial (Bird),
acontecerá nas
próximas quinta (27) e
sexta-feira (28), a partir
das 9h, no Quality Grand
São Luís. Durante o
workshop, será firmado
o termo de parceria da
aliança pelo Centro
Histórico, entre
representantes da
Prefeitura de São Luís
e do Bird. O objetivo
principal será a
implantação de sistema
de gestão compartilhada
(poderes público,
privado e sociedade
civil) para monitorar e
realizar serviços
urbanísticos, culturais,
funcionais e sociais no
local. Empresários,
órgãos de preservação,
representantes de
empresas do ramo
turístico, profissionais
liberais e potenciais
investidores da
revitalização econômica
do Centro Histórico de
São Luís participarão
do evento. Idealizado
pelas secretarias
municipais de Projetos
Especiais (Sempe), de
Turismo (Setur) e de
Planejamento (Seplan)
e pela Fundação
Municipal de Patrimônio
Histórico (Fumph), o
workshop tem como
objetivo principal
contribuir para a
proposição e
fortalecimento de ideias
concretas e ações
práticas para a
revitalização econômica
do Centro Histórico da
capital do Maranhão. Na
pauta do encontro,
casos de sucesso e
desafios de cidades que
também se mobilizaram
e se destacam em
trabalhos envolvendo os
seus respectivos
centros históricos,
como Porto Alegre (RS),
Recife e Olinda (PE),
além da apresentação
de representantes de
Portugal e da Itália, que
falarão de experiências
com planejamento,
gestão e infraestrutura
de Centros Históricos

dos dois países.
“Queremos que esse
evento incentive a
iniciativa privada para
que, juntos, possamos
revitalizar o nosso
Centro Histórico. É
importante também
promover a troca de
experiências com outras
cidades, que se
destacam não só pela
revitalização cultural e
arquitetônica de seus
centros históricos, mas
também pela economia.
Esta iniciativa visa ao
bem-estar de toda a
população e de nossos
turistas”, disse o prefeito
de São Luís, João
Castelo. Programação
Separado por módulos
e mesas-redondas, o
workshop contará com
a participação de
nomes nacionais como
Kátia Bogéa (Instituto do
Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional/
Iphan), Ricardo Piquet
(Fundação Roberto
M a r i n h o / R e c i f e ) ,
Marcelo Ferraz
(Escritório Brasil
Arquitetura), Ana Lúcia
Marcondes (Via
Cultural/SESC), entre
outros. Para falar sobre
as experiências
i n t e r n a c i o n a i s ,
ocuparão a mesa de
palestras os
profissionais André
Barbosa (Sociedade
Portuguesa de
Inovação/SPI), José
Hugo Machado (Grupo
Luzeiros), José
Catarino Tavares
(Diretoria Municipal de
Conservação e
Reabilitação Urbana de
Lisboa), José Aguiar e
José Pinto Duarte
(Faculdade de
Arquitetura da
Universidade Técnica
de Lisboa). Eles vão
contar as experiências
nos centros históricos
de Portugal. Já Luigi
Agostino, da KEYA
Italian Firm, falará sobre
desenvolvimento de
parcerias público-
privadas em projetos em
áreas históricas na
Itália. “O workshop vai
propiciar o intercâmbio
de ideias e informações
entre todos os agentes
interessados em
melhorar a implantação
dos serviços públicos,
provocar um efeito
multiplicador dos
i n v e s t i m e n t o s
econômicos e aumentar
a capacidade de gestão
da iniciativa privada
para alcançar objetivos
públicos”, afirmou o

secretário municipal de
Projetos Especiais,
Francisco Barros.
Etapas do projeto Nesta
primeira fase do projeto
de revitalização, serão
trabalhadas 24 ruas
onde há um fluxo maior
de turistas, mas a
tendência é que, com a
chegada de mais
parceiros, o número
siga aumentando até a
cobertura de todo o
perímetro. O Centro
Histórico tem 107 mil
metros quadrados de
área urbana tombada
pelo Patrimônio
Histórico Nacional,
envolvendo cerca de
1.200 edificações e
constituindo o mais
extenso e valioso
conjunto de arquitetura
colonial portuguesa do
século 19. Dentro do
projeto, serão
d e s e n v o l v i d a s
atividades de
estruturação da
Comissão da Aliança
pelo Centro Histórico,
que será a responsável
pela gestão do projeto;
intervenções na limpeza
urbana com uma equipe
capacitada e específica
para atuar no local;
requalificação dos
espaços e serviços
públicos; eventos
culturais no local e
mobilização social, que
receberá uma atenção
especial. “Buscamos
vários parceiros e eles
virão e batalharão junto
conosco. O trade
turístico deverá atuar
bastante como sempre
faz, mas a participação
da sociedade é
essencial. Os
moradores podem e
devem participar. A
comunidade, os
comerciantes, os
transeuntes têm que
saber que esse é um
tesouro nosso e que
devemos, todos, sem
exceção, zelar por isso”,
destacou o secretário
Municipal de Turismo,
Liviomar Macatrão.
Segundo o presidente
da Fundação Municipal
de Patrimônio
Histórico, Aquiles
Andrade, a Prefeitura
irá mostrar aos
p a r c e i r o s
vantagens como
l o c a l i z a ç ã o ,
i n f r a e s t r u t u r a ,
identidade cultural,
requalificação do solo
para proporcionar
novos postos de
trabalho e gerar
arrecadação tributária
ao município.

Prefeitura de São Luís
firmará aliança pela

revitalização do Centro
Histórico

Acese:www.agazetadosmunicipios.com
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A ArteDuvale- Associação
dos Artistas Educadores
do Vale do Paraíba
promove entre os dias
28,29 e 30 de janeiro a
Festa de Santos Reis. A
associação que foi
idealizada para promoção
e preservação da memória
histórica e cultural da
humanidade e das
tradições e manifestações
populares brasileiras vai
comemorar o tradicional
dia de Reis com feira de
artesanato, culinária
típica, moçambique e
muita música.A Folia de
Reis é uma festa religiosa
de origem portuguesa,
que chegou ao Brasil no
século XVIII. Em
Portugal, em meados do
século XVII, tinha a

Arte Duvale promove
Festa de Santos Reis

principal finalidade de
divertir o povo, enquanto
aqui no Brasil, passou a
ter um caráter mais
religioso do que de
diversão. No período de
24 de dezembro, véspera
de Natal, a 6 de janeiro,
Dia de Reis, um grupo de
cantadores e
instrumentistas percorre
a cidade entoando
 versos relativos
à visita dos Reis
Magos ao Menino Jesus.
Passam de porta
em porta em busca de
oferendas, que podem
variar de um prato de
comida a uma simples
xícara de café.A Folia de
Reis, herdada dos
c o l o n i z a d o r e s
portugueses e

desenvolvida aqui com
características próprias, é
manifestação de rara
beleza. Os preciosos
versos são preservados de
geração em geração por
tradição oral.A
programação musical
conta com música
orgânica na sexta-feira
(28), forró e sertanejo
com Ademar no sábado
(29) e no encerramento
domingo (30) dança árabe
com Priscilla Pacheco,
André Nogueira e João
Gabriel. As festividades
começam às 18h e a
entrada é franca, a
ArteDuvale fica
localizada na Rua Barão
Homem de Mello, 149 no
centro de
Pindamonhangaba.

Depois de muitos anos,
Pindamonhangaba terá
novamente o concurso de
músicas carnavalescas,
marchinhas. Intitulado IV
Festival “Maestro Arthur
dos Santos”, o evento será
realizado na Associação
Atlética Ferroviária entre
os dias 24 e 27 de
fevereiro. Os
organizadores desta
edição são Walter Leme
e Marcos Ivan. Leme
conta que o último
festival foi em 1973, na
Quadra Coberta.”Tomei a
decisão de realizar o
festival novamente por
uma questão de honra.
Tenho muitos amigos
compositores e todos
falavam que tinham
dificuldades de mandar
suas obras para os outros
festivais, então pensei
porque não fazer um aqui,

dando oportunidade a
eles. Conversei com o
presidente da Ferroviária,
Arthur Ferreira dos
Santos, que está apoiando
o evento este ano”.Até o
momento, Leme conta
que já estão inscritas 16
marchinhas. Como o
prazo será encerrado dia
4 de fevereiro, ele
acredita que serão
recebidas, no mínimo 40
composições. Deste
número, 20 serão
selecionadas, sendo
apresentadas 10 no
primeiro dia e 10 no
segundo do festival.    O
evento terá inicio no dia
24, com um ensaio. Os
candidatos contarão com
a banda “Vale Som”, que
estará com instrumentos
de sopro, percussão,
guitarra e baixo.As
marchinhas selecionadas

serão divulgadas no dia 6
de fevereiro no site
www.aaferroviaria.com.br.
O evento tem o objetivo
de resgatar a tradição das
marchinhas de carnaval e
incentivar a criatividade
dos compositores
populares da região e de
qualquer parte do país.
Cada compositor poderá
inscrever até duas obras
inéditas, o tema é livre.As
inscrições poderão ser
entregues ou enviadas
pelo correio  nos
seguintes endereços: rua
Francisco de Assis César,
369, Ouro Verde, CEP
2 . 4 1 2 - 1 7 0 ,
Pindamonhangaba, São
Paulo; Associação
Atlética Ferroviária,  rua
Álvaro Pinto Madureira,
81, centro, CEP 12422-
210, aos cuidados de
Marcos Ivan.

Concurso de músicas
carnavalescas de

Pindamonhangaba

Os alunos do ensino
infantil e fundamental
atendidos pela Rede
Municipal de Ensino irão
receber seus kits de
material escolar em
fevereiro, mês de início
do ano letivo de 2011. A
Prefeitura de
Pindamonhangaba está
recebendo o material, que
será encaminhado para as
unidades de ensino
(creches e escola) onde
serão montados os kits,
que serão entregues ao
responsável de cada
aluno.Foram criados três
modelos de kits. O
primeiro modelo é
voltado para os alunos do
ensino infantil (berçário
até infantil 2, atendidos
pelas creches), que conta
com cerca de 10 itens,
como giz de cera, lápis de
cor, entre outros. O
segundo modelo é
adequado para alunos do
pré (ensino infantil) ao 2º
ano (ensino fundamental),
contendo cerca de 15
itens, como estojo,
caderno, lápis, régua,
entre outros. O terceiro
modelo de kit é
direcionado para os

alunos do 3º ano até a 4ª
série do ensino
fundamental, contendo
até 14 itens. Todos os kits
contêm mochilas.”As
escolas da Rede
Municipal não mandam
listas de material escolar
para os pais comprarem”,
explicou a diretora
Pedagógica da Secretaria
de Educação da
Prefeitura, Márcia
Fernandes. “Nós
fornecemos o material
básico para todas as
crianças, desde a mochila,
garantindo que tenham
igualdade de infra-
estrutura para seu
a p r e n d i z a d o ” ,
completou.Além do
material para os alunos, a
Secretaria de Educação da
Prefeitura entrega, todos
os anos, materiais
pedagógicos para as
unidades escolares, para
uso coletivo, como itens
de papelaria: diferentes
tipos de papéis, pincéis,
entre outros que podem
ser utilizados nas aulas de
artes, além de jogos
interativos, para todas as
idades, e livros de
literatura infantil e

infanto-juvenil.”Todos os
alunos matriculados na
Rede Municipal
receberão material
escolar”, afirmou a
secretária de Educação,
profa. Bárbara França
Macedo. “Além dos kits
de material, estamos
enviando material
didático para as unidades,
fazendo com que estejam
cada vez mais equipadas
para continuar
oferecendo um ensino de
qualidade e prazeroso
para os alunos”,
comentou.A Prefeitura de
Pindamonhangaba entrega
material escolar para
todas as crianças
matriculadas na Rede
Municipal desde 2007.”A
Educação é uma
prioridade em nossa
administração”, garantiu o
prefeito João Ribeiro. “O
kit escolar vem somar a
uma série de ações
tomadas que, desde 2005,
fazem da nossa educação
um grande sucesso,
sempre contando com o
apoio dos professores,
gestores, funcionários e,
é claro, com os pais”,
concluiu.

Alunos da Rede
Municipal receberão

material escolar

A Secretária da Juventude,
Esporte e Lazer realizará
ate o dia  30 de janeiro, a
Colônia de Férias e Rua
de Lazer. As atividades de
lazer e entretenimento
oferecidas gratuitamente
à população local, já  se
tornaram  tradição no mês
de janeiro. A ideia da
Prefeitura é levar lazer
para a população no
período que antecede ao
início do ano letivo, a fim
de possibilitar que as
pessoas possam se
divertir na própria cidade,
sem precisar gastar um
único centavo. Ano a ano,
o programa vem dando
certo, atraindo um público
expressivo e 
diversificado.  Para 2011,
a expectativa  é seguir
com o sucesso obtido
junto à população de
Pindamonhangaba nos
últimos anos.É

importante ressaltar que o
programa funciona das 9
às 13 horas, e é gratuito,
com atividades de caráter
educativo como, por
exemplo, oficinas de arte,
oficinas de pipas,
brinquedos infláveis,
cantinho da criança,
futebol, vôlei e gincanas
para as crianças. Para os
adultos e melhor idade as
atividade programadas
são: aulas de
alongamento, bingo,
oficinas de artes e unhas
artísticas.Os monitores de
recreação são
capacitados, buscando
sempre interagir com as
crianças e adultos que
buscam diversão nas
férias. Fique atento para
os dias e locais das
atividades e participe.
Nos dias 17,18 e 19 /1 -
Escola Elias Bargis -
Araretama; 20 e 21 /1 -

Escola Mª Elena R.Vilela
- Jardim Regina; 24 e  25
/1 - Escola Julieta Reale
- Castolira; 26,27 e 28/1
– Escola Lauro Vicente -
Ipê (CDHU).Outras
atividades serão
realizadas, como os
passeios ao Parque Itaim
(com atividades
monitoradas e trilha
ecológica) e ao Parque
Monteiro Lobato, com
teatro e muitas atividades.
Ambos os parques ficam
em Taubaté e o passeio é
para as crianças de 7 a 11
anos. As inscrições
poderão ser feitas na
própria escola onde
estiver acontecendo a
colônia de fériasPara
fechar a programação de
férias, a Prefeitura vai
realizar o evento Rua de
Lazer no Bosque dia 30 de
janeiro, das 14 às 18
horas.

Pindamonhangaba
promove colônia de

férias gratuitas

A Prefeitura está
realizando várias
melhorias em escolas
municipais para que os
alunos e professores
encontrem os prédios em
boas condições na volta às
aulas – o que vaio ocorrer
na segunda quinzena de
fevereiro.Atualmente, a
Prefeitura está realizando
melhorias em cinco
unidades educacionais:
Governador André Franco
Montoro (Crispim), Nova
Esperança e Elias Bargis
Mathias (Araretama),
além de escola do bairro
das Campinas e do
Mombaça.A maioria dos
serviços está ligada à
pintura, reforma e novos
banheiros e manutenção
no telhado.Durante
férias, Prefeitura
reforma escolas
municipais.Os prédios
escolares municipais vão
ficar em perfeitas
condições na volta às
aulas – o que ocorrerá na
segunda quinzena de
fevereiro. A Prefeitura de
Pindamonhangaba está
realizando melhorias em
escolas para que os

alunos e professores
tenham ambientes cada
vez mais
adequados.Atualmente os
trabalhos são realizados
nas escolas: Governador
Franco Montoro
(Crispim), Nova
Esperança e Elias Bargis
Mathias (Araretama),
além de unidades no
bairro das Campinas e
Mombaça.A Governador
André Franco Montoro
recebe novo
 telhado, nova e ampla
rede de esgoto, banheiro
para pessoa com
deficiência e pintura; no
Nova esperança, os
trabalhos incluem
melhorias no acesso,
serviços de limpeza e
telhado; a Elias Bargis
Mathias está ganhando
parque infantil e nova
pintura.Sobre as obras nas
escolas do Mombaça e
Campinas, a Prefeitura
informa que os trabalhos
estão em fase final e que
a maioria dos serviços é
relacionada com
sanitários e parte
hidráulica.A secretária de
Educação e Cultura,

Bárbara Zenita França
Macedo (Babi) disse que
as obras são realizadas
todos os anos durante as
férias do meio e início do
ano. “Temos mais de 50
prédios da educação e
todos os anos nós
escolhemos alguns deles
para realizarmos as
melhorias. Deste modo
sempre fazemos as
adequações necessárias
para que ao aluno,
professor e funcionários
tenham um local
apropriado para trabalhar,
lecionar e estudar”.A
secretária lembrou que os
investimentos em
i n f r a e s t r u t u r a
educacional são
constantes. “O prefeito
João Ribeiro
prioriza o ensino de
qualidade para todos.
Além destas reformas e
outras reformas e
ampliações que
efetuamos, nós
construímos escolas,
creches e bibliotecas, e
atualmente estamos
fazendo uma nova creche
para mais 200 crianças no
Alto Cardoso”, finalizou.

Durante férias escolas
da Prefeitura são

reformadas

Já está disponível para
consulta a lista da
primeira chamada dos
aprovados no Sistema de
Seleção Unificada (Sisu),
com os  82.949
c a n d i d a t o s
s e l e c i o n a d o s . O s
candidatos podem acessar
o site do Sisu ou
consultar o boletim
individual do aluno por
meio do sistema.Os
candidatos aprovados têm
os dias 27, 28 e 31 de
janeiro para efetuarem a

matrícula na instituição
de ensino para a qual
foram selecionados. A
documentação necessária
pode ser consultada pelo
boletim individual,
disponível no sistema, e
na própria
instituição.Depois do
prazo, se ainda houver
vagas, serão feitas duas
outras chamadas para
convocação dos
candidatos aprovados. Os
estudantes que foram
selecionados, nesta

primeira chamada, em sua
primeira opção de
inscrição não serão
convocados nas próximas
chamadas— nem mesmo
aqueles que não
 fizeram a matrícula.Ao
fim das três chamadas,
caso ainda haja
vagas, as instituições
convocarão os candidatos
a partir da lista de espera
gerada pelo sistema. O
calendário pode ser
consultado na página do
Sisu na internet.

MEC disponibiliza lista
da primeira chamada do

Sisu

A Prefeitura de Taubaté
através da Secretaria de
Educação, informa que no
período de 24 a 27 de
janeiro, nos horários das
8h30 às 11h30 e das
14h30 às 17h30, estará
realizando o processo de
cadastro de vagas para os
alunos da Creche Tenente
PM Alexandre Gandhi e
para o Ensino
Fundamental do 1º ao 9º
ano, no SEDES - Sistema
Educacional de
Desenvolvimento Social,
localizado na rua Amador
Bueno da Veiga s/n

(complexo educacional
localizado perto da Casa
de Custódia).Os
interessados deverão
apresentar no ato do
cadastro a seguinte
d o c u m e n t a ç ã o :
ficha de inscrição,
disponibilizada no local
do cadastro,
c o m p l e t a m e n t e
preenchida e xerox de
comprovante de
endereço.O edital
esclarece que a Secretaria
de Educação publicará no
dia 1° de fevereiro de
2011 no site

www.taubate.sp.gov.br e
no jornal Diário de
Taubaté a relação dos
candidatos selecionados e
as datas para a efetivação
das matrículas.
O local da inscrição para
o cadastro é na
Secretaria de Educação
do município,
localizada na rua
Itanhaém, 37, Jardim
Russi.Mais informações
na Secretaria de
Educação, por meio dos
telefones 3625-5042,
3625-5119 ou 3621-
6046.

Prefeitura de Taubaté abre
edital de cadastro de vagas

para Creche e Ensino
Fundamental no SEDES

A Prefeitura de Taubaté,
por intermédio da
Comissão Organizadora
do carnaval, iniciou neste
dia 24 de janeiro as
inscrições para
ambulantes interessados
em trabalhar na Avenida da
Alegria do Povo
Taubateano durante o
carnaval deste ano, que

acontecerá entre os dias 5
e 8 de março.As
inscrições podem devem
ser feitas até o dia 18 de
fevereiro, das 14h às
17h30, na
S e c r e t a r i a
Municipal de Turismo e
Cultura, localizada na
Rodoviária Nova de
Taubaté – Rua Benedito

Silveira Moraes, s/nº,
Jardim Ana Emília.O
credenciamento é
gratuito e permitirá a
venda de lanches, bebidas,
doces e outros
produtos alimentícios.
Não será permitida a
venda de bebidas em
garrafa nem de lança-
espuma.

Prefeitura de Taubaté
inicia credenciamento de

ambulantes para o
carnaval 2011


