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Concurso de Marchinhas 
de Quiririm e Eleição da 

Corte de Momo em
Taubaté têm novas datas

O Concurso de Marchi-
nhas de Quiririm e a Elei-
ção da Corte de Momo em 
Taubaté tem mudança de 
datas. O evento de esco-
lha da corte que seria no 
domingo, dia 23 de feve-
reiro, será realizado na 
sexta-feira, dia 21 de fe-
vereiro às 20h na Avenida 
Professor Walter Thauma-
turgo (Avenida do Povo).
Na ocasião serão eleitos o 
Rei Momo, a Rainha, a Pri-
meira Princesa e a Segunda 
Princesa, que além dos tro-
féus, receberão a seguinte 
premiação em dinheiro: 
para Rei Momo e Rainha, 
R$ 3.500 cada; Primeira 
Princesa, R$ 3.000 e Se-
gunda Princesa: R$ 2.500.
Os interessados em parti-
cipar da eleição da corte 
ainda podem se inscrever 
gratuitamente até o dia 
14 de fevereiro, das 8h às 
12h e das 14h às 17h, na 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, que fica na Rodo-
viária Nova. Podem parti-
cipar candidatos e candi-
datas a partir dos 18 anos.
Marchinhas - O 8º Con-
curso de Marchinhas, que 
aconteceria nos dias 21 

e 22, será realizado nos 
dias 27 e 28 de feverei-
ro, quinta e sexta-feira, 
a partir das 20h no Palco 
de Eventos do Distrito do 
Quiririm, na Rua Coro-
nel Marcondes de Mattos.
Até o dia 07 de fevereiro 
os músicos interessados 
podem se inscrever gra-
tuitamente das 8h às 12h e 
das 14h às 17h na Secre-
taria de Turismo e Cultu-
ra. Cada autor, incluindo 
parcerias, poderá partici-
par com até duas canções 
inéditas e originais.
Dos trabalhos inscritos 
serão pré-selecionadas 20 
músicas que vão ser apre-
sentadas em uma elimina-
tória no primeiro dia do 
evento, 27 de fevereiro. 
Dessa fase serão eleitas 
10 canções para a etapa fi-
nal, no dia 28 de fevereiro.
As marchinhas con-
correntes serão julga-
das, em todas as etapas, 
nos seguintes quesitos: 
letra, melo-
dia, interpretação 
e ritmo. A premiação será 
em dinheiro conforme a 
seguinte ordem de classifi-
cação: para o 1º Lugar R$ 

2.500; 2º Lugar R$ 2.000 
e 3º Lugar: R$ 1.500. Os 
três primeiros colocados 
também receberão troféus.
A Secretaria de Turismo e 
Cultura fica na Rua Benedi-
to Silveira de Moraes, s/nº, 
no bairro Jardim Ana Emí-
lia. Para mais informações 
o telefone é o 3621-6040.
S e r v i ç o :
CORTE DE MOMO
Inscrição: até dia 14 de fe-
vereiro, na das 8h às 12h e 
das 14h às 17h na Secre-
taria de Turismo e Cultu-
ra, na Rodoviária Nova.
Eleição: dia 21 de fe-
vereiro, sexta-feira, às 
20h, na Avenida Profes-
sor Walter Thaumatur-
go (Avenida do Povo).
CONCURSO DE MAR-
CHINHAS DE QUIRIRIM
Inscrição: até dia 07 de fe-
vereiro, na das 8h às 12h e 
das 14h às 17h na Secre-
taria de Turismo e Cultu-
ra, na Rodoviária Nova.
Concurso: dias 27 e 28 de 
fevereiro, quinta e sex-
ta-feira, às 20h no Palco 
de Eventos do Distri-
to do Quiririm, na Rua 
Coronel Marcon-
des de Mattos.

Projeto Guri abre vagas 
para o primeiro semestre 
de 2014 em Campos do 

Jordão

O Projeto Guri, programa 
de formação musical da 
Secretaria de Estado da 
Cultura, está com inscri-
ções abertas para o pri-
meiro semestre no polo de 
Campos do Jordão. São 
51 vagas para as aulas de 
canto coral, violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo 
acústico, flauta transver-
sal, clarinete, saxofone, 
trompete, trombone, eu-
fônio, violão e percussão.
Os interessados devem 
comparecer diretamente 
ao polo em que desejam 
estudar, acompanhados 

pelos pais ou responsável, 
portando RG ou certidão 
de nascimento e compro-
vante de matrícula escolar 
e/ou declaração de frequ-
ência escolar referente ao 
semestre. Não é preciso 
ter conhecimento prévio 
de música, nem possuir 
instrumento e realizar 
testes seletivos. A primei-
ra semana é dedicada a 
atividades de integração, 
confirmação das matrí-
culas e reuniões de pais.
 Os novos alunos têm de 
11 de fevereiro a 7 de mar-
ço para efetuar a matrícu-

la, e as aulas começam a 
partir de 17 de fevereiro, 
de acordo com a data de 
inscrição de cada aluno.
As vagas existentes po-
dem tanto ser 100% pre-
enchidas ao longo do pe-
ríodo de matrícula, como 
novas vagas também po-
dem surgir por conta da 
desistência de alunos. 
O polo de Campos do Jor-
dão fica na Rua José Be-
nedito Bicudo, 75 - Vila 
Paulista. Mis informa-
ções pelo telefone (12) 
3664-5441 ou www.pro-
jetoguri.org.br/matriculas/

Boletos para pagamento 
de alvará liberados em 

Redenção da Serra

Os boletos para realizar 
o pagamento dos alvarás 
referente ao ano de 2014 
estão disponíveis no setor 

de Tributos da Prefeitura 
Municipal de Redenção 
da Serra. Informa-
ções podem ser en-

viadas para e-mail tri-
b u t o s @ r e d e n c a o d a
serra.sp.gov.br ou através 
do telefone (12) 3676-1282.

Cerimônia de posse
acontecerá na

Igreja São Francisco
em Ubatuba

Deputado Marco Auré-
lio e deputado Newton 
Lima marcam presen-
ça na cerimônia e com-
partilham seus conheci-
mentos com os presentes
A Cerimonia de Posse dos 
ingressastes do Concurso 
da Secretaria Municipal 
de Educação e a aula Inau-
gural do ano letivo 2014 
acontecem simultanea-
mente no próximo dia 6 de 
fevereiro, às 19 horas, no 
salão da igreja São Fran-
cisco, centro de Ubatuba.

A abertura da solenida-
de de posse conta com 
uma apresentação de 
canto lírico da concer-
tista Mariana Cioromila.
Logo após, o prefeito 
Mauricio e Marcelo An-
gelo, secretário de Edu-
cação, fazem uma breve 
fala antes da solenidade.
O deputado Marco Au-
rélio e o deputado New-
ton Lima, todos do PT, 
também marcam presen-
ça na cerimônia e com-
partilham seus conheci-

mentos com os presentes.
O deputado Newton Lima 
ministra uma breve pa-
lestra sobre o Plano Na-
cional de Educação. Já o 
deputado Marco Aurélio 
expõe o programa Edu-
ca Mais, do município 
de Jacareí, que apresen-
tou excelentes resultados 
nas avaliações nacionais.
(FOTO: Aprovados no 
Concurso da Educa-
ção apresentam docu-
mentação na sede da 
Prefeitura de Ubatuba)
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Av. 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de 
França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 
19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. 
Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora 
de Natividade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da 
Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Ban-
ca 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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José 
Joaquim Nogueira.
Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de 
jornal da cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:  Na panificadora San-
to Pão - Av. Dr. Rubião Junior, 330 - Centro.
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e 
comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminon-
das Tel.: (12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:  Av Iperoigue e 
no Itaguá.

EXPEDIENTERepresentantes de
municípios da Serra da

Mantiqueira pleiteiam APL
de Turismo

O assessor de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento, Econômico, Ciên-
cia Tecnologia e Inovação 
(SDECTI), Paulo Delga-
do, recebeu nesta quarta, 
29/01, na sede da Pasta, 
representantes dos municí-
pios que integram o Con-
sórcio Intermunicipal da 
Serra da Mantiqueira, para 
discutir ações voltadas ao 
desenvolvimento regional 
e turismo. Participaram 
do encontro, o prefeito 
de São Bento do Sapucaí, 
Ildefonso Mendes, o pre-
feito de Santo Antônio do 
Pinhal, Clodomiro Júnior, 
o secretário de Cultura 
e Turismo de Monteriro 

Lobato, André Barreto, a 
secretária de Turismo e 
Desenvolvimento de São 
Bento do Sapucaí, Már-
cia Azeredo, o diretor de 
Turismo de São José dos 
Campos, Diego Nicolau 
de Carvalho e o represen-
tante da prefeitura de Tre-
membé, Marcelo Silva.
 Na ocasião foi destacada a 
importância do desenvol-
vimento turístico da Serra 
da Mantiqueira e a criação 
de um Plano Regional, 
que resultaria na conso-
lidação de um Arranjo 
Produtivo Local (APL) de 
Turismo. De acordo com 
Diego Nicolau de Carva-
lho, uma pesquisa recen-

te apontou que o setor na 
região, movimentou mais 
de R$ 15,2 bilhões e en-
volveu diretamente 51 
segmentos econômicos.
 Durante a reunião, Delga-
do explicou a relevância 
de um APL para o desen-
volvimento econômico 
re apontou outras ações 
da SDECTI, entre elas,  a 
consultoria realizada pela 
Investe São Paulo. “É mui-
to importante que todos os 
municípios conheçam as 
diretrizes da Secretaria e 
que mantenham uma pro-
ximidade com a agência 
de investimentos, que é 
uma vitrine  e porta de en-
trada de diversos negócios.
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Emprega SP/ Mais
Emprego oferece 

28.216 vagas no Estado
O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego, 
agência de empregos pú-
blica e gratuita gerenciada 
pela Secretaria do Empre-
go e Relações do Trabalho 
(SERT), em parceria com 
o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), ofe-
rece nesta semana 28.216 
oportunidades em todo 
o Estado de São Paulo.
Entre as mais ofertadas 
estão às vagas para auxi-
liar de linha de produção, 
auxiliar de limpeza, gar-
çom, atendente, ope-

rador de caixa, car-
pinteiro e vendedor.
Aprendiz Paulista
Programa coordena-
do pela SERT, para 
promover a vivência e 
inserir os alunos dos cursos 
técnicos do Centro Paula 
Souza (ETECs) no mer-
cado de trabalho, divulga, 
nessa semana, 105 vagas.
Entre os destaques estão 
03 vagas para o curso de 
logística em Guarulhos, 
03 vagas para o curso 
de administração, no 
Centro de São Paulo e 03 

oportunidades para o cur-
so de informática, na Zona 
Sul da Capital Paulista.
Como se cadastrar
Para ter acesso às va-
gas e aos programas de 
qualificação da SERT, 
basta acessar o sitewww.
empregasaopaulo.sp.gov.
br, criar login, senha e 
informar os dados soli-
citados. Outra opção é 
comparecer a um Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) 
com RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho.
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Comunicado Importante 
Dificuldade com as
Inscrições para o
concurso do CIEE

Aos alunos que estão 
encontrando dificulda-
de para realizar a ins-
crição no concurso de 
estagiários da Prefeitu-
ra junto ao site do CIEE, 
informamos que:
O próprio CIEE nos re-
latou que o problema 
se dá, em alguns casos, 
porque o sistema entende 
que alunos que estão cur-

sando o 3º ano do ensino 
médio já estão formados.  
Sendo assim, alunos 
que não estejam conse-
guindo efetuar sua ins-
crição, entrem em con-
tato com o CIEE pelo 
telefone: (12) 3631-1708. 
Caso o aluno não tenha 
como entrar em contato 
com o CIEE é só com-
parecer na sede da Pre-

feitura e procurar por 
Emílio ou Alexandra que 
os mesmos estão à dis-
posição para ajudá-los.
Paço Municipal São Ben-
to do Sapucaí – Av. Se-
bastião de Mello Mendes, 
511 – Jd. Santa Terezinha. 
Tel.: (12) 3971-6110. 
Atenciosamente, Prefei-
tura da Estância Climáti-
ca São Bento do Sapucaí

Prefeitura de Tremembé e 
Faculdade Anhanguera

firmam parceria para
disponibilizar bolsas

de estudo

Para contribuir com a 
qualificação e o aprimo-
ramento profissional dos 
munícipes tremembeenses 
e dos servidores públi-
cos da cidade, a Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, 
através da Secretaria de 
Ação Social e a Faculdade 
Anhanguera de Pindamo-
nhangaba anunciaram uma 
parceria inédita na cidade.  
A iniciativa contempla 50 
bolsas de estudo, com um 
desconto de 50% nas men-
salidades para cursos pre-
senciais de: Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Letras, Pedagogia, Tecno-

logia em Logística e Ser-
viço Social (exceto para 
funcionários públicos). Os 
interessados deverão pre-
encher uma ficha cadas-
tral na  Secretaria de Ação 
Social na Rua José Mon-
teiro Pato, 325 – Jardim 
Bom Jesus ou ligar para 
(12) 3674-3660 ou 3674-
3910 e os mais caren-
tes serão contemplados.
“Essa é mais uma ação 
da Prefeitura em conjunto 
com a Secretaria de Ação 
Social que tem como obje-
tivo atuar na realização de 
projetos que visam a qua-
lificação do jovem, assim 
como no seu desenvolvi-

mento profissional e na sua 
ascensão social. Agradeço 
e parabenizo aos diretores 
da Faculdade Anhanguera 
que não mediram esforços 
para que ocorresse essa 
parceria. Juntos, estamos 
facilitando o acesso dos 
cidadãos ao ensino supe-
rior”, explica Presiden-
te do Fundo Social de 
Solidariedade de Tre-
membé, Andrea Vaqueli.
Anhanguera Pin-
d a m o n h a n g a b a
Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 3.344 
– Campo Alegre – Pin-
damonhangaba – S.P.
(12) 3644-3300

Praia do Perequê-Açu
recebe programa Praia 
Acessível neste sábado

Programa atende o Direi-
to ao Lazer do Cidadão, 
conforme reza o Artigo 30 
da Convenção Internacio-
nal sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência
A Secretaria de Turis-
mo de Ubatuba promo-
ve neste sábado, dia 1 de 
fevereiro, mais uma edi-
ção do programa Praia 
Acessível na praia do 
Perequê Açu, localizada 
na região central. A ação 
acontece nas proximida-
des do Terminal Turístico.
A atividade consiste em 
um banho de mar assis-
tido para portadores de 
mobilidade reduzida e o 
programa fornece cadei-
ras de roda adaptadas para 

areia e destinadas às pes-
soas com mobilidade re-
duzida, portadores de de-
ficiência física ou idosos.
A iniciativa conta com 
apoio de monitores
 voluntários, que auxiliam 
o visitante a se divertir 
com segurança e que cer-
tamente contribuem para 
escrever um capítulo im-
portante na vida de quem 
conheceu o prazer de entrar 
no mar pela primeira vez.
Vale destacar que as 
ações (incursões no mar) 
acontecem em dois horá-
rios. A primeira às 9 horas 
e a segunda às 13 horas.
Seja um voluntário! 
Inscreva-se pelo telefo-
ne (0xx12) 3833-9007.

Traga seu familiar 
e venha se divertir!
Praia Acessível
O Praia Acessível 
atende o Direito ao La-
zer do Cidadão, confor-
me reza o Artigo 30 da 
Convenção Internacio-
nal sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência.
Em Ubatuba, o
 programa con-
ta com apoio da 
Associação de Quiosques 
de Ubatuba, Rotary Inter-
nacional, UNIR (Unidade 
Integrada de Reabilitação) 
e NASF (Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família).
Mais informações pelo 
telefone (0xx12) 3833-
9007 / 3833-9123.


