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Equipe de combate a 
dengue realiza

avaliação de densidade 
larvária

Todo ano a Equipe de 
Combate a Dengue reali-
za uma atividade chamada 
ADL (Avaliação de Den-
sidade Larvária), com o 
objetivo de averiguar os 
índices de infestação do 
mosquito Aedes aegypti, 
seu criadouro mais fre-
qüente, e também o mais 
positivo, ou seja, aquele 
em que mais foram en-
contradas larvas do vetor 
da dengue no município.
Agora, com o início do 
verão, será realizada uma 
ADL, na 2ª quinzena de 
Janeiro (13 a 24/01/13). 
Essa ação acontecerá em 
diversos bairros da cida-
de, sorteados aleatoria-
mente, a fim de se fazer 

uma amostragem de toda a 
área urbana do município.
Veja na programação abai-
xo se seu bairro recebe-
rá a visita da Equipe e a 
data em que será visitado.
P R O G R A M A Ç Ã O 
ADL – JANEIRO/2014
13 a 17/01/2014 – Cen-
tro, Benvirá, Jardim San-
tana, Parque das Fon-
tes, Paula Maria, Vila 
Nossa Senhora da Guia, 
Vila Santo Antônio
20 a 24/01/2014 – São 
Vicente de Paula, Gue-
des, Campos do Con-
de I e II, Canaã, Flor 
do Vale, Jaraguá, Vera 
Cruz, Vale das Flores
Receba bem os agentes! 
A visita deles é de ex-

trema importância para 
avaliarmos nosso muni-
cípio e traçarmos novas 
metas para esse verão!
E lembre-se: FIQUEM 
SEMPRE ATENTO! A 
DENGUE É UM PRO-
BLEMA DE TODOS E 
ELA PODE MATAR!
Lembramos que a pro-
gramação poderá sofrer 
alterações, conforme a 
demanda dos trabalhos. 
Qualquer dúvida en-
tre em contato conosco:
Equipe de Com-
bate a Dengue:
Rua Lorena, 120 – Pq. 
Nossa Senhora da Glória
Tel.: (12) 3672-5735
d e n g u e @ t r e -
m e m b e . s p . g o v . b r

Secretaria de Educação 
promove oficinas de

férias no Projeto
Fazendo Arte

Durante o mês de janeiro serão oferecidas oficinas para alunos, pais e 
comunidade.

Abaixo segue o cronograma de datas por oficinas:

OFICINA DE GRAFITE:
10/01 – das 10h às 12h – aula teórica
11/01 – das 08h às 16h – aula prática, com interferência no muro do Projeto.
OFICINA DE PERCUSSÃO:
13/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE CHORINHO:
15/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE JAZZ:
17/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÚSICA DE CÂMARA:
14/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
16/01 – das 14h30min às 17h e das 18h30min às 21h
OFICINA DE MÁSCARAS CARNAVALESCAS:
20/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
22/01 – das 09h às 11h e das 18h30min às 20h30min
PASSEIO CULTURAL – DESVENDANDO TREMEMBÉ
25/01 – das 09h às 12h e das 14 às 17h
Maiores informações no Projeto Fazendo Arte. Rua Monteiro Lobato, nº 50 –
Centro – Tremembé – fone: 3672-1806.

Taubaté abre inscrições 
para o 8º Concurso de

Marchinhas de Quiririm
A Prefeitura de Tauba-
té abre nesta segunda-
feira, dia 13 de janeiro, 
as inscrições para a 8ª 
Edição do Concurso de 
Marchinhas de Quiririm. 
O Concurso, este ano, 
será realizado nos dias 
21 e 22 de fevereiro, a 
partir das 18h no Palco 
de Eventos do Distrito. 
As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até o dia 
07 de fevereiro, das 8h às 
12h e das 14h às 17h na Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura que fica na Rodoviária 
Nova. Cada autor, incluin-
do parcerias, poderá ins-
crever até duas canções 
inéditas e originais. Será 
necessário o preenchimen-
to de uma ficha de ins-

crição para cada música.
A pessoa responsável 
pela inscrição deverá ser 
o autor ou um dos auto-
res da música. Além da 
ficha, deve ser entregue a 
seguinte documentação: 
cópia do RG, CPF, INSS 
ou PIS ou PASEP ou NIT 
do responsável pela ins-
crição, Certidão Negativa 
de Débito junto ao muni-
cípio de Taubaté, dois CDs 
com gravação da músi-
ca inscrita e 12 cópias da 
letra da música cifrada. 
O concurso – Dos traba-
lhos inscritos serão pré-
selecionadas 20 músicas 
que vão ser apresentadas 
em uma eliminatória no 
primeiro dia do evento, 
21 de fevereiro. Dessa 

fase serão eleitas 10 can-
ções para a etapa final, 
no dia 22 de fevereiro. 
No processo de seleção 
das marchinhas concorren-
tes serão considerados, em 
todas as etapas, os seguin-
tes quesitos: letra, melo-
dia, interpretação e ritmo. 
A premiação será em di-
nheiro conforme a seguin-
te ordem de classificação: 
1º Lugar: R$ 2.500
2º Lugar: R$ 2.000 
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.

Inscrições abertas para 
a eleição da Corte de 
Momo do Carnaval de 

Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
abre na próxima segunda-
feira, dia 13 de janeiro, as 
inscrições para a eleição 
da Corte de Momo para o 
Carnaval 2014. A disputa 
vai acontecer no dia 23 de 
fevereiro, às 19 horas, na 
Avenida Professor Walter 
Thaumaturgo (Avenida 
do Povo). Na ocasião se-
rão eleitos o Rei Momo, a 
Rainha, a Primeira Prince-
sa e a Segunda Princesa.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas 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.
Os candidatos deverão 
comparecer pessoalmente 
para preencher uma ficha 
de inscrição e entregar os 
seguintes documentos: 
cópia do RG, CPF, INSS, 
PIS, PASEP ou NIT, 01 
foto 3x4, cópia do com-

provante de residência 
em nome próprio ou em 
nome dos pais, atestando 
que o concorrente reside 
no município de Taubaté e 
Certidão Negativa de Dé-
bito junto ao município.
A eleição – No dia 23 de 
fevereiro os candidatos 
irão apresentar uma core-
ografia em conjunto e, em 
seguida, em apresentações 
solo. Para o julgamento 
serão considerados os se-
guintes quesitos: samba no 
pé, ter domínio da dança, 
simpatia, desembaraço, os 
candidatos serão entrevis-
tados pelo apresentador 
do concurso e serão ava-
liados por sua simpatia, 
boa dicção e desenvoltura 
nas respostas, criatividade.
A corte eleita receberá, 
além dos troféus, a seguin-
te premiação em dinheiro:
- para Rei Momo e Rainha: 
R$ 3.500 cada - Primeira 
Princesa: R$ 3.000 - Se-
gunda Princesa: R$ 2.500.
O mandato da Corte de 

Momo do Carnaval 2014 
tem início no dia da elei-
ção e término no dia em 
que for eleita a Corte 
de Momo do Carnaval 
2015. Os eleitos deverão 
cumprir agenda de com-
promissos definida pela 
Comissão de Carnaval.
Para mais informações 
e inscrição, a Secretaria 
de Turismo e Cultura fica 
na Rua Benedito Silveira 
de Moraes, s/nº, no bair-
ro Jardim Ana Emília. 
O telefone é 3621-6040. 
Informações: Inscri-
ções abertas para a elei-
ção da Corte de Momo 
do Carnaval de Taubaté
Data da inscrição: 
de 13 de janeiro a 14 
de fevereiro de 2014
Local: Secretaria de 
Turismo e Cultura
Endereço: Rua Benedito 
Silveira de Moraes, s/nº, no 
bairro Jardim Ana Emília
Horário: de segunda a 
sexta-feira das 08h às 
12h e das 14h às 17h
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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 banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
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.

EXPEDIENTE

10 de Janeiro de 2014

MISCELÂNEA
Curiosidades
Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os nutricionistas ex-
plicam que ambos devem possuir quantidades menores de alguns componentes do alimen-
to. Os classificados como light as aqueles adequados para pessoas que procuram consumir 
menos calorias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a menos calo-
rias 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 e ingestão. Já a linha diet foi elaborada 
para diabéticos, que precisam controlar o metabolismo cortando o açúcar da dieta alimentar.

Todo mundo sabe que os sujeitos mais comuns nas piadas contadas por todo Brasil são os portu-
gueses, mas poucos sabem o porque! As origens estão na nossa historia e na psicologia humana. Os 
portugueses são estereotipados como completos idiotas. Os portugueses colonizaram o Brasil por 
mais de 300 anos. Eles chegaram ao Brasil, levaram todas as nossas riquezas e ignoraram os nos-
sos interesses. Que imagem nos poderíamos criar deles? O que podemos falar deles hoje em dia? 
Será que poderíamos dizer: Oh! Eles descobriram o Brasil! Eles são nossos heróis! Claro que não! 
Depois de tudo o que eles fizeram, só podem ser heróis nas nossas piadas. Não resta chama-los de 
todos e estúpidos. Mas de idiotas eles não têm nada. Por um grande período da historia, o império 
português, foi tão forte quanto fora o Império Romano e quanto é atualmente o Império Americano.

Sobre a Antártida, você sabia que dizer Antártida ou Antártica está correto? Na Antártida não 
há bactéria em razão disso, alimentos podem ser consumidos após anos sem uso, não existem 
também o mofo, nem latas enferrujadas e nem os alimentos apodrecem. Os blocos de gelo flu-
tuantes (iceberg) são formados por água doce. E em razão disso os mesmos flutuam pois a água 
doce é mais leve que a água salgada do mar. A parte visível do iceberg sobre as aguar represen-
tam uma média de 10% do seu total.os 90% estão sob as águas. Lá só existem duas estações do 
ano: verão com 6 meses de sol (não existem noites) e o inverno com 6 meses de escuridão (não 
existem dias). A temperatura media no verão é de zero graus centigrados e no inverno menos 
de 20 graus centigrados, chegando à máxima de menos 70 graus centigrados. As reservas de 
carvão ali existentes podem supri todas as necessidades do nosso planeta por alguns séculos.

Humor
Conselhos inteligentes
Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Se não funcionar na primeira vez (então desista de pular de paraqvuedas).
Se você acha horrível pela manha (levantar somente depois do meio-dia).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (faça-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não puder vencer o inimigo (então corra).
Não furte e nem roube (os políticos detestam a concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída (a não ser que você tenha a certeza de que ela não pode se 
levantar).

A loira no zoológico
Ao chegar perto da jaula do leão, ela viu uma placa: “Cuidado com o leão”. Mais tarde, outra jau-
la, outra placa: “Cuidado com o tigre”. Mais adiante: “Cuidado com o urso”. Depois chega a uma 
jaula que está vazia e lê: “Cuidado: Tinta fresca”. Desesperada, a loira sai correndo, aos gritos:
- O tinta fresca fugiu! O tinta fresca fugiu!

Após atender o telefonema da mulher, o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então está dispensado, Nogueira.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí Nogueira? Como é que foi? É menino ou menina?
- Foi tudo ótimo. Agora pra saber se é menino ou menina, só daqui a nove meses, chefe...

Uma solteirona descobre que uma amiga ficou grávida com apenas uma oração que fez na Igreja 
de uma cidade próxima. Dias depois, a solteirona foi a essa Igreja e disse ao padre:
- Bom dia, padre.
- Bom dia, minha filha. Em que posso ajudá-la?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha venho aqui há uma semana e ficou grávida só com 
uma Ave Maria. É verdade, padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria, foi com um padre nosso, mas ele já foi transfe-
rido!

Mensagens
Aprendi que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre existe uma saída.
Aprendi que, é bobagem fugir das dificuldades, mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as 
pedras do caminho, para se conseguir avançar. Aprendi que, perdemos muito tempo nos pre-
ocupando com fatos que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprendi que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito tempo, o Sol no 
queimará. Aprendi que, não importa em quantos pedaços meu coração está partido, o mundo 
não para para que o concertem. Aprendi que, ao invés de ficar esperando alguém trazer flores é 
melhor plantar um jardim. Aprendi que, amar não significa transferir aos outros a responsabili-
dade de me fazerem feliz, cabe a mim a tarefa de apostar nos meus talentos e realizar os meus 
sonhos. Aprendi que, o que faz a diferença não é o que eu tenho na vida, mas o que tenho e que, 
alem de uma família, tenho amigos, que eu escolhi. Aprendi que, as pessoas queridas podem às 
vezes me ferir e muito e talvez não me amem tanto quanto eu gostaria, o que não significa que 
não me amem muito, talvez seja o Maximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprendi 
que, toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não se esquecer de deixar uma porta 
aberta. Aprendi que, o tempo é muito precioso e não volta mais, por isso, não vale a pena res-
gatar o passado, o que vale é construir o futuro e o meu futuro ainda está por vir. Foi então que 
aprendi que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca dos nossos sonhos.

Pensamentos
Ser feliz e ter razão, geralmente, são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce para todos e a Lua para os enamorados.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
Todas as flores do futuro estão nas sementes do presente.
Onde não há dignidade, a amizade não perdura.
O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra.
Um idealista é alguém que ajuda outro a ter lucro.
Nunca estamos preparados para o que esperamos.
O bom humor não custa nada e compra tudo.
Nunca me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mas se perde.
Nunca são esquecidas as lições prendidas na dor.
Uma única forca move o mundo: o interesse.
Toda força será fraca se não estiver unida.
Se a castidade não é uma virtude é, pelo menos, uma força.
Quanto maior a forca tanto mais perigoso o abuso.
Uma formiga quando quer voar cria asas.
Todos nascemos loucos, mas alguns continuam sempre assim.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
A audácia cresce com o medo nos outros.
Há coisas que só os olhos que choram podem ver.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Ninguém consegue usar máscara por muito tempo.
É um amor pobre aquele que se pode medir.
Onde a luz bate mais forte, a sombra é mais escura.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Sábio é quem recolhe a sabedoria dos demais.
Ninguém é sábio se não conhece a escuridão.
A sabedoria é simétrica e resume tudo.

Partidas de golf
animam as férias no Via 
Vale Garden Shopping

Até dia 13 o público pode 
se divertir jogando parti-
das de mini golf no mall, 
das 14h às 20h durante a 
semana, e de 15h às 21h 
aos sábados e domingos
No Via Vale Garden Sho-
pping não faltará diversão 
durante as férias. O empre-
endimento, administrado 
pela Tenco Shopping Cen-
ters, vai oferecer a partir 
do dia 4 de janeiro, sába-
do, até o dia 13, segunda-
feira, partidas de mini golf, 
no corredor da Sunglass. A 
atividade conta com taco 
profissional chamado Put-

ter e simula momentos 
finais de uma partida de 
golf. O jogador aproxima 
a bola do buraco onde está 
localizada a bandeira, dan-
do tacadas até embocá-la.
Uma ótima opção gratuita 
para aproveitar as férias 
praticando atividades es-
portivas e de lazer, seja 
para o bem-estar, para en-
contrar os amigos ou por 
pura diversão. O evento 
faz parte da programação 
do Sesc Verão que busca 
incentivar a prática espor-
tivas, bate-papos e vivên-
cias com atletas. Serviço 

PARTIDAS DE GOLF 
ANIMARÃO AS FÉRIAS 
NO VIA VALE GARDEN 
SHOPPING Mini Golf
04 de Janeiro (sába-
do) até 13 de janei-
ro (segunda-feira)
Horário: 14h às 20h (se-
gunda à sexta) 15h às 
21 (sábado à domin-
go), evento gratuito
Local: Via Vale Gar-
den Shopping
Endereço: Rodo-
via Presidente Du-
tra, 7.181 –Taubaté/SP
Site: www.viavalegar-
d e n s h o p p i n g . c o m . b r

Taubaté vai ao Rio de
Janeiro e vence o RJ

Vôlei
Na terça-feira, dia 7, o 
Taubaté venceu o atu-
al campeão da Super-
liga, o RJ Vôlei, numa 
partida por 3 sets a 0.
Depois de encerrar 2013 
com uma vitória sobre 
o campeão mundial de 
clubes SADA/Cruzei-
ro, Taubaté foi à capital 
fluminense em busca de 
melhorar sua classifi-
cação. A equipe entrou 
em quadra focada nas 
jogadas e aproveitando 

os erros do adversário.
As parciais nos primeiros 
sets foram de 21 a 9 e 21 
a 13, já no terceiro set o 
time carioca esboçou uma 
reação, mas Taubaté conti-
nuou mostrando superio-
ridade na partida, vencen-
do o set final por 22 a 20.
No confronto entre Tauba-
té e Rio de Janeiro, pela 
primeira fase, os cariocas 
vieram ao interior paulis-
ta e venceram por 3 a 0.
Jogo em casa

Pela quarta rodada da se-
gunda fase, o Taubaté joga 
em casa contra o Mon-
tes Claros, no ginásio do 
Abaeté. A partida será no 
próximo sábado, dia 11, às 
14h, com entrada franca.
S e r v i ç o
Taubaté X Mon-
tes Claros Vôlei
Data: 11/01/2013
Horário: 14h
Local: Ginásio do Aba-
eté - Av. Ricciotti Pa-
olicchi, s/n – Bonfim

Entidades recebem
alimentos de jogo

beneficente de
Luiz Gustavo

O volante da Seleção Bra-
sileira de futebol, Luiz 
Gustavo, realizou um 
jogo beneficente em Pin-
damonhangaba no dia 29 
de dezembro. Ação entre 
amigos arrecadou cerca 
de duas toneladas de ali-
mentos. Os mantimen-
tos serão entregues para 
entidades do município 
nesta quinta-feira (9), às 

10 horas, no Centro Es-
portivo José Ely Miranda, 
“Zito”, em Moreira César.
Serão beneficiados com 
a solidariedade dos pin-
denses as entidades São 
Judas Tadeu, Apae, Irmã 
Therezinha e São Vicente 
de Paulo. Irão participar 
deste momento o pai e o 
irmão de Luiz Gustavo e o 
prefeito de Pindamonhan-

gaba, Vito Ardito Lerário.
Durante a partida, o joga-
dor destacou que o obje-
tivo da partida foi ajudar 
o próximo e agradeceu 
o carinho de todos que 
compareceram ao estádio. 
“Sempre que estou aqui 
sou muito bem recebido. 
O jogo amistoso e espon-
tâneo que levou meu nome 
foi um grande sucesso”.
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Prefeitura de Pinda oferece
qualificação profissional 

para mais jovens
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Assis-
tência Social, está ofere-
cendo concessão de bolsas 
de estudos para a popula-
ção. Em breve, mais de 30 
jovens irão fazer os cursos 
técnicos em administração 
e segurança do trabalho.

Para que sejam contem-
plados com este benefí-
cio social, os interessados 
participaram de um pro-
cesso seletivo, realizado 
no dia 5 de janeiro. Eles 
responderão questões so-
bre atualidades, conhe-
cimentos gerais, língua 
portuguesa e matemática. 

O resultado da prova será 
divulgado dia 14 de janei-
ro e todos os classificados 
passarão por uma triagem.
A Prefeitura oferece a bol-
sa integral para estes dois 
cursos, trata-se de um 
convênio entre o Execu-
tivo e o Colégio Comer-
cial Dr. João Romeiro.
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Morre Laurindo de Paula 
importante historiador e 
criador da bandeira de

Tremembé

O presidente da câmara 
municipal de Tremembé 
Alex Chiaradia nos no-
ticiou do falecimento do 
senhor Laurindo de Paula. 

Laurindo de Paula uma 
pessoa estimada e reco-
nhecida em Tremembé 
por ser grande historiador 
e ter criado a bandeira 

da cidade. O falecimento 
ocorreu na madrugada de 
08 de janeiro de 14 e foi 
sepultado no cemitério 
municipal de Tremembé.

Projeto Guri abre
inscrições para cursos 
de música em todo o

Estado
Matrículas na capital vão 
de 21 de janeiro a 18 de fe-
vereiro. Nos polos do inte-
rior e litoral, as inscrições 
poderão ser feitas de 28 de 
janeiro a 15 de fevereiro
Os polos do Projeto Guri 
em todo o Estado de São 
Paulo estarão com ins-
crições abertas para no-
vos alunos dos cursos de 
música, a partir do pró-
ximo dia 21 de janeiro. 
Ao todo, serão oferecidas 
47 mil vagas, sendo 13 mil 
para as unidades da capital 
e Grande São Paulo, e as de-

mais para interior e litoral.
O período de matrículas 
na capital vai de 21 de ja-
neiro até 18 de fevereiro. 
Já nos polos do interior e 
litoral, as inscrições po-
derão ser feitas de 28 de 
janeiro a 15 de fevereiro. 
Os cursos são gratuitos e se 
destinam a crianças e ado-
lescentes com idades entre 
6 e 18 anos, sem conheci-
mento prévio de música.
São oferecidos cursos de 
canto, violão, violino, 
viola, violoncelo, contra-
baixo, flauta transversal, 

clarinete, saxofone, trom-
pete, trompa, trombone, 
tuba, eufônio e percussão. 
Para realizar a inscri-
ção, basta ir diretamente 
ao polo mais próximo, 
acompanhado por pais 
ou responsáveis, levando 
RG (ou certidão de nas-
cimento) e comprovan-
te de matrícula escolar.
S E R V I Ç O
Inscrições do Projeto Guri
Interior e lito-
ral: de 28/1 a 15/2
Tel.: (11) 3874 - 3355 - 
www.projetoguri.org.br

Prefeito de Redenção 
assina convênio para 

obras de melhorias em 
Campo Municipal

O prefeito de Redenção 
da Serra assinou mais um 
convênio federal. Des-
ta vez será para cons-
truir um Campo Society 
– esporte praticado em 
todo território brasilei-
ro, que em 2012 o Brasil 
foi Campeão da segun-
da edição do Mondialito. 
Além da construção do 
campo também será re-
alizada a construção de 
uma Quadra e a constru-
ção de um vestiário. As 
obras serão feitas nas ime-
diações do Campo Mu-
nicipal. O convênio no 

valor de R$ 243.750,00 
será liberado através do 
Ministério do Esporte.
“Neste ano iremos fina-
lizar a obra do Campo 
Municipal de nossa cida-
de, que há anos está em 
reforma. Com este novo 
convênio teremos mais 
espaço e infraestrutura 
adequada para realizar-
mos a prática de diversos 
esportes.” disse o prefeito 
O secretário de esportes 
do município também está 
muito feliz com o novo 
convênio assinado pelo 
atual prefeito, pois, possi-

bilitará para a população 
redencense, novos espa-
ços para realizar a prática 
esportiva, aumentando a 
qualidade de vida e estimu-
lando hábitos saudáveis. 
Informações, solicitações 
ou sugestões podem ser 
enviadas para o e-mail 
contato@redencaodaserra.
sp.gov.br ou pelo telefone 
(12) 3676-1282. 
Visite a nossa pági-
na na internet www.re-
dencaodaserra.sp.gov.
br . Visite nossa página 
na internet www.reden-
caodaserra.sp.gov.br .

Unimed Taubaté abre
inscrições para o Embala Vida
A Unimed Taubaté está 
com as inscrições aber-
tas para o Embala Vida, 
que acontece entre os dias 
17 e 19 de fevereiro de 
2014. O Embala Vida é 

um treinamento que traz 
informações e orienta-
ções sobre a gestação e
 os primeiros cui-
dados com o bebê.
São 50 vagas dispo-

níveis e as inscrições 
devem ser realizadas 
através do site www.
unimed-taubate.com.br. 
Mais informa-
ções (12) 2125-7766

Administração
Penitenciária

disponibiliza 332 vagas em 
concurso público

Estão abertas as inscri-
ções para o concurso da 
Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária, que 
disponibilizará 332 vagas 
para os cargos de Agen-
te Técnico de Assistência 

à Saúde (Farmacêutico), 
Arquiteto, Engenheiro Ci-
vil, Engenheiro Eletricista, 
Executivo Público e Médi-
co (Clínico Geral, Gineco-
logista e Psiquiatra). Os 
interessados devem reali-

zar a inscrição no site da 
Fundação Vunesp, até o 
próximo dia 17 de janei-
ro. As vagas são para car-
gos de nível superior e os 
salários variam entre R$ 
2.048,02 e R$ 4.085,25.

FundArt de Ubatuba 
abre inscrições para 

Oficinas Culturais 2014

Interessados em pres-
tar serviços como “Ofi-
cineiros” têm até o dia 
17 de janeiro para en-
tregarem suas propostas
A FundArt (Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatu-
baabriu inscrições para 
propostas de contrata-
ção referentes às Ofici-
nas Culturais de 2014.
Os interessados em prestar 
serviços como “Oficinei-
ros” no programa Arte para 
Todos – Edição 2014 têm 
até o dia 17 de janeiro para 
entregarem suas propostas.
As oficinas culturais da 
FundArt fazem parte do 
Programa Arte para Todos 

e compreendem ativida-
des predominantemente 
de aspecto prático e cul-
tural, de forma extensiva 
e regular, mas sem obje-
tivo de formação artística.
As propostas de oficinas 
nas áreas de Dança, Artes 
Cênicas, Música, Artesa-
nato, Folclore, Tradições 
Populares, Artes Plásticas, 
Fotografia, Cinema, Ví-
deo, Literatura, Geografia 
e História devem ser apre-
sentadas em projetos que 
desenvolvam de maneira 
ampla conceitos teóricos 
e práticos de forma dinâ-
mica e atuante, voltados 
à iniciação de vivência e 

a experimentação cultural 
dos envolvidos. Haverá 
capacitação para elabora-
ção de propostas culturais, 
prevista no Edital, que 
acontece no Auditório do 
Sobradão do Porto, nos 
dias 09/01/2014 (quinta-
feira), das 18h às 21h e no 
dia 14/01/2014 (terça-fei-
ra), das 15h às 18h. A par-
ticipação é livre e gratuita.
Confira no site da Fun-
dArt o Edital de Cha-
mamento Público.
ht tp: / / fundart .com.br/
Cópias do edital tam-
bém podem ser obti-
das na sede da FundArt 
pelo valor de R$10.

Comunicado aos MEIs de
São Bento do Sapucaí

O Espaço do Empreende-
dor informa aos Microem-
preendedores Individuais 
(MEI) que a data limite 
para realização da Decla-
ração do Imposto de Ren-

da é até o dia 31/01/2014.
Vale ressaltar que após 
essa data haverá multa 
através da Receita Federal.
Maiores informações: 
Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econô-
mico (Rua Dr. Oliveira 
Ribeiro, 137 – Centro. São 
Bento do Sapucaí. Tel.: 
(12) 3971-2210. Das 08h 
às 12h e das 14h às 17h).


