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A GAzetA dos Municípios

Programa vale para to-
dos os débitos contraídos 
até 31 de dezembro de 
2014 e desconto dimi-
nui conforme o número 
de parcelas Desde a úl-
tima segunda-feira (20), 
proprietários de imóveis 
em Ubatuba com IPTU 
(Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial e Urbana) 
em atraso já podem pa-
gar suas dívidas à vista, 
sem a cobrança de juros 
e multas.  O Programa de 
Parcelamento Incentiva-
do (PPI) instituído pela 
Lei no. 3855, de 17 de 
julho de 2015, concede 
uma redução escalona-
da de multas e juros para 
contribuintes em dívida.  
Por exemplo, se o paga-
mento for feito à vista, não 
haverá juros e multas. Se 
for parcelado em até seis 
vezes, o desconto será de 
90%.  O desconto dimi-

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a In-
fluenza teve início no dia 
4 de maio e será prorroga-
da até o dia 27 de julho de 
2015. Poderão ser vacina-
dos neste próximo perío-
do: motoristas de ônibus, 
professores, bombeiros, 
policiais e comerciantes.
Atualmente, as vaci-
nas utilizadas contém 
antígenos contra três 
cepas de influenza: A 
(H1N1), A (H3N2) e B.
A meta era vacinar no mí-
nimo 80% de cada um dos 
grupos prioritários para a 
vacinação que são: Crian-
ças de seis meses a meno-
res de 5 anos; Gestantes; 
Puérperas; Trabalhadores 
de saúde; Indivíduos com 
mais de 60 anos; Popula-

A Famuta (Fanfarra Mu-
nicipal de Taubaté) abre 
as inscrições de 25 de ju-
lho a 8 de agosto, das 14 
às 18h, no auditório do 
Sedes, para novos inte-
grantes da fanfarra. Para 
se inscrever, o interessado 

nui conforme o número de 
parcelas sendo o máximo 
de 18, que dá direito a um 
desconto de 50% dos juros 
e multas (confira a tabela). 
O programa vale para to-
dos os débitos contraídos 
até 31 de dezembro de 
2014 e se estende a dife-
rentes tributos municipais, 
como o IPTU e o ISS – Im-
posto sobre Serviços.  Ele 
vale também para contri-
buintes que já têm acordo 
com a prefeitura: é possí-
vel nova negociação com 
os mesmos parcelamentos 
e descontos oferecidos 
pelo PPI. O PPI integra 
uma iniciativa maior, que 
é a atualização da Planta 
Genérica de Valores dos 
terrenos na cidade.  “Nos-
so objetivo é facilitar ao 
máximo o pagamento dos 
débitos pelos contribuin-
tes, aumentar nossa arreca-
dação e ampliar os investi-

ção privada de liberdade 
e funcionários do sistema 
prisional. Pessoas porta-
doras de doenças crôni-
cas não transmissíveis e 
outras condições clínicas 
especiais, independente 
da idade: Doença respi-
ratória crônica; Doença 
cardíaca crônica; Doença 
hepática crônica; Doen-
ça neurológica crônica; 
Diabetes; Imunossupres-
são; Transplantados; Por-
tadores de Trissomias.
A Secretaria de Saúde de 
Tremembé comemora a 
incrível marca de 100% 
de cada grupo prioritá-
rio atingido, e na popula-
ção portadora de doença 
crônica, foi aplicado até 
o momento um total de 
de mais de 17.000 doses.

deve ter de 12 a 18 anos 
e apresentar o documento 
de identidade com foto. 
No caso de menor de ida-
de deve ir acompanha-
do pelos pais ou respon-
sável. No sábado, 1º de 
agosto, não haverá inscri-

mentos na cidade”, explica 
o prefeito Mauricio.   Para 
negociar as dívidas, os 
contribuintes devem com-
parecer das 8 às 16 horas, 
na Central de Atendimen-
to da Dívida Ativa, na 
Av Maria Alves, no 850, 
centro de Ubatuba – SP, 
ou entrar em contato pelo 
telefone (12) 3834-4430.  
É necessário trazer os se-
guintes documentos: Cé-
dula de identidade (RG) 
ou Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou do-
cumento expedido por ór-
gãos ou entidade de clas-
se; Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) ou Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ); comprovante 
atualizado de endereço.
Também é possível ade-
rir ao programa pelo site 
www.ubatuba.sp.gov.br/
servico, sem a necessidade 
de comparecimento físico.

Já está sendo realizada 
a 2ª dose da vacina para 
crianças que tomaram 
pela primeira vez . Pro-
cure a Unidade de Saú-
de mais próxima e Pre-
vina-se contra a Gripe.
Dados da Campa-
nha de Vacinação con-
tra Influenza 2015
Foram aplicadas até o mo-
mento, 17.200 doses de 
vacina contra Influenza.
Crianças= 2.400 
doses (100%)
Trabalhador de Saú-
de= 1.700 doses (134%)
Gestantes= 476 doses 
(106%) Puérperas= 120 
doses 166%) Idosos= 
4.768 doses (116%) Por-
tadores de doenças crô-
nicas e outros sem Co-
morbidades: 7.736 doses.

ção. Na data, a Famuta, 
que é a atual campeã 
mundial e europeia, além 
de ter conquistado mais 
de 146 títulos em sua 
história, se apresenta 
em show aberto às 16h, 
no Estádio Joaquinzão.

Acordo para desconto no 
pagamento de impostos 

atrasados já está
disponível em Ubatuba

Tremembé bate meta e 
vacina 100% da

população de grupos 
prioritários contra

Influenza

Famuta abre inscrições 
para novos integrantes

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), órgão 
do Ministério das Cidades, 
decidiu tornar obrigató-
ria a utilização do simu-
lador de direção veicular 
nos centros de formação 
de condutores (CFCs). 
O pedido da volta da obri-
gatoriedade partiu dos 
Detrans de todo o país. A 
Resolução Nº sobre tema 
foi publicada no Diário 
Oficial da União de hoje, 
dia 20. Até agora, somente 
os Estados do Rio Gran-
de do Sul, Acre, Paraíba 
e Alagoas exigem as au-

las nos simuladores. Os 
candidatos à obtenção da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação ou aqueles mo-
toristas que irão mudar 
de categoria, serão obri-
gados a fazer, no mínimo, 
cinco horas/aula, de si-
mulação, sendo uma com 
conteúdo noturno. As au-
las deverão ocorrer após 
o aluno ter feito o curso 
teórico e antes de iniciar 
a prática nas ruas. Ini-
cialmente a determinação 
vale para os que vão diri-
gir carros de passeios, na 
categoria B. Numa segun-

da etapa, será obrigatório 
o uso do simulador para 
quem dirigir veícu-
los comerciais, cami-
nhão, ônibus e motos. 
Segundo o presidente do 
Contran, Alberto Ange-
rami, a maior preocupa-
ção é com a segurança 
no trânsito. “Já tivemos 
bons resultados nos Esta-
dos que aplicaram a me-
dida, principalmente no 
Rio Grande do Sul, onde 
foi registrada redução 
do número de acidentes 
após a obrigatoriedade 
do simulador”, explicou.

Contran decide tornar
obrigatório uso do

simulador em todos
os Estados
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 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 Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

As inscrições estão aber-
tas para o encontro que 
será realizado no dia 15 
de agosto Pindamonhan-
gaba  vai realizar no pró-
ximo dia 15 de agosto a 
1ª Conferência Municipal 
da Juventude. O encontro 
tem por objetivo reunir os 
jovens interessados em de-
bater sobre as políticas pú-
blicas voltadas à juventu-
de em temas como Saúde, 
Esporte, Educação, entre 
outros. A 1ª Conferência 
Municipal da Juventu-
de vai ocorrer no Centro 

Jacareí recebeu na noi-
te de ontem, nas depen-
dências do EducaMais, a 
presença de autoridades e 
empresários em encontro 
promovido pela Prefeitu-
ra e a montadora Cherry. 
Na oportunidade, houve a 
formalização da implan-
tação do Polo Automotivo 
e Tecnológico de Jacareí 
que prevê a geração de 5 
mil novos empregos dire-
tos na cidade. Durante o 
encontro, os representan-
tes da montadora chinesa 
Chery anunciaram para 
a planta de Jacareí uma 

Esportivo João Carlos de 
Oliveira, ‘João do Pulo’.
No dia do evento as ins-
crições e credenciamento 
ocorrem às 8 e às 9 horas 
serão abertos os trabalhos. 
O evento será realizado 
até as 17 horas, o encerra-
mento vai ser com show. 
A conferência foi dividida 
em quatro eixos temáticos, 
o eixo 1 é voltado ao Di-
reito à Qualidade de Vida: 
Saúde, Esporte, Lazer e 
Meio Ambiente, o 2 é Di-
reito ao Desenvolvimento 
Integral: Educação, Traba-

nova linha de montagem 
que vai produzir o veículo 
SUV Tiggo 5. O investi-
mento anunciado é de U$$ 
100 milhões e nova linha 
deverá gerar 220 novos 
empregos diretos.  Polo 
Automotivo - O polo de 
empresas prevê um apor-
te de US$ 400 milhões e a 
implantação de 24 empre-
sas ao redor da montadora 
Chery, em um total de 25 
empresas às margens da 
Via Dutra. O polo automo-
tivo será responsável pela 
fabricação autopeças para 
os veículos Chery, como 

lho, Cultura, eixo 3 Direito 
à Vida Segura: Segurança 
e Paz; Diversidade e Igual-
dade e o 4 é sobre Direi-
to à participação e ao po-
der: Participação juvenil, 
Comunicação, Mobilida-
de e Território. Todas as 
propostas serão apresen-
tadas na plenária e have-
rá eleição de delegados 
para a etapa estadual.  As 
inscrições estão abertas 
e os interessados podem 
preencher a ficha de ins-
crição no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br.

equipamentos de transmis-
são, freios, escapamentos, 
amortecedores, motores, 
tanques, entre outros.  
“Somos a maior montado-
ra de origem  chinesa pre-
sente na América Latina.”, 
salientou o vice presidente 
do grupo, Luis Curi. Se-
gundo ele, as obras para 
a instalação do polo terão 
início ainda no segundo 
semestre desse ano. Até 
o momento, oito empre-
sas já negociam a insta-
lação no parque empre-
sarial que vai ocupar uma 
área de 4 milhões de m². 

Pinda realiza Conferência da 
Juventude para debater

políticas públicas

Chery vai produzir
modelo SUV na

montadora de Jacareí

O Sebrae Móvel visita na 
próxima semana Bananal 
e Tremembé, oferecendo 
atendimentos individuais 
gratuitos para empresá-
rios e interessados em se 
tornarem empreendedores 
sobre temas relaciona-
dos à gestão de negócios, 
como planejamento, finan-
ças, produção, marketing,
recursos huma-
nos e formalização.
Em Bananal, o escritó-
rio itinerante do Sebra-
e-SP ficará estacionado 
na Praça Rubião Junior, 
no centro, na segunda e 
terça-feira (20 e 21/7), 
das 10h às 16h. A ação 

Sebrae Móvel faz 
atendimentos em

 Tremembé e Bananal
tem apoio da Pre-
feitura de Bananal.
Em Tremembé, o aten-
dimento será de terça a 
quinta, das 10h às 16h, na 
Praça Geraldo Couto. A 
iniciativa tem o apoio da 
Prefeitura, Poupatempo 
do Empreendedor e Acitre 
(Associação Comercial e 
Industrial de Tremembé).
Os interessados ainda po-
derão obter detalhes so-
bre os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sebra-
e-SP, além da programa-
ção de palestras, oficinas 
e consultorias gratuitas 
dos escritórios regionais 
do Sebrae-SP em Guara-

tinguetá e São José dos 
Campos, além do Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor de Taubaté.
Sebrae Móvel em Bananal
Data: 20 e 21 de julho
Horário: 10h às 16h
Local: Praça Rubião 
Junior, Centro (próxi-
mo ao Banco do Brasil)
Mais informações pelo 
telefone (12) 3132-6777
Sebrae Mó-
vel em Tremembé
Data: 21 a 23 de julho
Horário: 10h às 16h
Local: Praça Geral-
do Costa, s/n, Centro
Mais informações pelo 
telefone (12) 3621-5223

Ação beneficiará mais de 
130 crianças com novo 
espaço para brincadeiras. 
Em São José dos Campos, 
mais de 130 crianças, de 
zero a cinco anos, serão 
beneficiadas com o novo 
espaço para brincadeiras. 
Na última segunda-feira 
(13), a Creche Lírios do 

Campo I recebeu a pre-
sença de 12 colaborado-
res voluntários da Gerdau 
de São José dos Campos 
para a instalação de uma 
brinquedoteca. Segundo a 
instituição, a Gerdau pa-
trocinou diversas obras 
como reformas elétricas, 
pintura, compra de prate-

leiras, caixas organizado-
ras e brinquedos, com o 
objetivo de proporcionar 
um melhor ambiente para 
as crianças se divertirem. 
Uma segunda fase será 
realizada no dia 23 de 
julho, para fixação de 
prateleiras e organi-
zação dos brinquedos.  

Voluntários da Gerdau 
montam brinquedoteca 

para creche em SJC

A Lei nº 13.019/2014, 
que traz novo regramento 
às parcerias entre a admi-
nistração pública e enti-
dades do terceiro setor,
começa a valer a partir da 
próxima semana, dia 27 de 
julho. A advogada especia-
lista em Direito Público da 
Conam – Consultoria em 
Administração Municipal,
Isabela Giglio, ressalta 
que as mudanças trazi-
das pela Lei são bastante 
significativas e, por isso, 
merecem muita aten-
ção e cuidado por parte 
dos gestores públicos.
“Hoje, no âmbito das ad-
ministrações municipais, o 
terceiro setor é grande par-

tícipe na implementação de 
políticas públicas, notada-
mente no campo assisten-
cial. Para que as parcerias 
entre as administrações 
públicas e organizações 
da sociedade civil sejam 
adequadamente firmadas,
é importante que os ser-
vidores públicos es-
tejam cientes e aten-
tos às novas regras”, 
explica a advogada.
Segundo a especialista, 
a lei inovou, por exem-
plo, ao trazer a obrigato-
riedade de realização de 
chamamento público para 
a seleção das entidades 
parceiras; introduziu re-
gras objetivas relativas à 

prestação de contas e tam-
bém trouxe ideias novas 
no âmbito da fiscalização, 
tais como a criação da Co-
missão de Monitoramento 
e Avaliação. Além disso, 
os convênios ficarão res-
tritos às parcerias firmadas 
entre entes públicos após 
a entrada da Lei em vigor.
“É fundamental que os 
Municípios estejam aten-
tos ao novo regramento 
até porque a sua inobser-
vância configura ato de 
improbidade administra-
tiva, cuja prática pode-
rá acarretar a aplicação 
das duras penas definidas 
pela Lei de Improbida-
de”, conclui a advogada.

Municípios devem ficar 
atentos às novas regras 

da Lei sobre parceria com 
entidades do terceiro setor
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A Sabesp  (Companhia 
de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) 
divulgou uma nota onde 
comunica que inicia  o 
ressarcimento de con-
sumidores que se viram 
prejudicados por cobran-
ças indevidas na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Segundo a em-
presa, os valores serão cre-
ditados em conta em duas 
etapas: a primeira etapa 
dia (17/07) e a segunda, 
após o período de 60 dias.
Na região são 43,8 mil 

Pela quinta vez consecu-
tiva o faturamento real 
das micro e pequenas 
empresas (MPEs) pau-
listas, segundo pesquisa 
mensal Indicadores Se-
brae-SP. O levantamento 
se refere ao mês de maio, 
tendo em vista a queda 
do poder de compra da 
população, fator que  tem 
reduzido o nível de consu-
mo interno e, em maio de 
2015 ante maio de 2014. 
Os reflexos foram sentidos 
pela indústria (-17,4%), 

Sabesp pede desculpas e 
comunica que vai ressarcir 

clientes no Vale de São Paulo

Faturamento das micros e 
pequenas empresas cai 

novamente em maio

consumidores atingidos, 
sendo 31 mil clientes em 
São José dos Campos. No 
período entre dezembro de 
2014 e fevereiro de 2015, 
o Procon de São José  re-
cebeu cerca de 600 recla-
mações. Foram realizadas 
audiências de conciliação 
e o acordo ocorreu du-
rante reunião convocada 
pela 7ª Promotoria de Jus-
tiça. A Sabesp confirmou 
que estenderá o ressarci-
mento para outros 12.873 
consumidores da região.
De acordo com a compa-

comércio (-4,5%) e servi-
ços (-13,6%). Para os pes-
quisadores do Sebrae-SP, 
o fraco desempenho da 
economia brasileira tem 
impactado negativamen-
te todos os setores. É um 
cenário preocupante, por-
que o ambiente permane-
ce desfavorável às micro 
e pequenas empresas, que 
têm menos margem para 
contornar as adversidades.
Segundo o Sebrae, aumen-
to do desemprego, aumen-
to da inflação e a decor-

nhia, o cliente pode optar 
por receber em dinhei-
ro o valor pago a mais, 
basta procurar o posto de 
atendimento da Sabesp.
Nota da Sabesp
A Sabesp informa que os 
clientes que tiveram as 
contas afetadas pela falha 
na prestação dos serviços 
de leitura dos hidrôme-
tros nos meses de dezem-
bro/2014 a fevereiro/2015, 
com direito a ressarcimen-
to, terão o valor creditado 
nas contas em duas etapas. 
A primeira etapa ocorre a 
partir de amanhã (17/07) 
e a segunda, após o perí-
odo de 60 dias. O prazo 
se deve à necessidade de 
adequação operacional, 
visando efetuar com se-
gurança os cálculos, por 
se tratar de um fato co-
letivo único na empresa 
e restrito à região. A Sa-
besp pede desculpas aos 
clientes pelos transtornos. 

rente piora na confiança 
são fatores que causam 
impacto direto nas receitas 
dos micro e pequenos ne-
gócios: em maio de 2015, 
a receita para o universo 
das micro e pequenas em-
presas paulistas foi de R$ 
45,6 bilhões, o que signifi-
ca R$ 5,2 bilhões a menos 
do que em maio de 2014.
Para os analistas há mais 
desempregados e os pre-
ços não param de subir, 
corroendo o poder de 
compra. Com menos para 
gastar – ou medo de gas-
tar porque o que vem pela 
frente é incerto – o con-
sumidor se retrai e toda a 
cadeia é afetada. Tudo isso 
ajuda a explicar a queda 
observada no consumo.
Na micro e pequena em-
presa ainda não se obser-
va queda na ocupação, 
entretanto o rendimento 
dos empregados declinou.  

Quadrilha, comidas típi-
cas, danças, brincadeiras e 
muita animação. Esse foi o 
clima de mais de 500 par-
ticipantes do Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos Fami-
liares, que estiveram nas 
festas juninas promovidas 
pelos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) de Caraguá, na úl-
tima semana. As crianças 
e adolescentes apresen-
taram quadrilha e dança 

country. Os educadores 
sociais, sempre animados, 
organizaram brincadeiras 
na barraca da pescaria, 
arremesso de argolas e 
na boca do palhaço, rabo 
no burro e pinta cara.
O secretário adjunto de 
Desenvolvimento Social 
e Cidadania, Jonas Fontes, 
explicou que as festas for-
talecem tanto as famílias 
quanto as comunidades. 
“Parabenizo toda a equi-
pe dos Cras’s pelo tra-

balho desenvolvido para 
que tudo saísse perfeito”.
A pequena Laura da Silva 
Santana, 9 anos, disse que 
se divertiu muito na fes-
ta que participou no Cras 
Centro. “As brincadeiras 
são diferentes. Hoje em dia 
brincamos muito com jo-
gos de computador”, disse.
As festas juninas foram 
promovidas pela Prefeitu-
ra de Caraguá, por meio da 
secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania.

Festas juninas promovem 
confraternização nos centros 
de Referência de Assistência 

Social em Caraguatatuba 

O ciclista taubateano Flá-
vio Vagner Cipriano con-
quistou ao lado de Kácio 
Fonseca da Silva Freitas 
e Hugo Vasconcellos Os-
teti a primeira medalha 
do Brasil no ciclismo de 
pista nos Jogos Pan-A-
mericanos de Toronto. 
A equipe ganhou a me-
dalha de bronze na ca-
tegoria Velocidade, 
vencendo a Colômbia. Os 
canadenses ficaram com 
o ouro e os venezuelanos 
com a prata. As dispu-

tas no ciclismo de pis-
ta começaram na quinta 
“Queria agradecer a Deus 
por ter me dado a opor-
tunidade de chegar onde 
estou, e a todos que acre-
ditaram em mim e no meu 
potencial, em especial a 
cidade de Taubaté, que foi 
onde eu descobri o esporte 
e que me apoia até hoje.
É com muito orgulho 
que conseguimos le-
var o nome do Brasil 
para o pódio essa noi-
te”, comemorou o atleta.

Além de Flávio Cipria-
no, mais oito atletas que 
atuam por equipes de 
Taubaté fazem parte da 
seleção brasileira nas suas 
respectivas modalidades. 
André Rocha no paratle-
tismo; Zeba, Lucas Cân-
dido, Maike, Alemão, 
Vinicius Teixeira e Hen-
rique Teixeira no Han-
debol; Otávio no vôlei; 
além do canadense Ga-
vin Shimith, do vôlei, 
que é o mais novo con-
tratado do Vôlei Taubaté.

Ciclista Taubateano 
conquista bronze

 nos Jogos 
Pan-Americanos 

de Toronto

O Projeto Guri está com 
inscrições abertas para no-
vos alunos, que podem ser 
feitas de 3 a 28 de agosto 
nos polos de ensino do inte-
rior e litoral de São Paulo.
São mais de 20 cur-
sos de música gratui-
tos voltado para crian-
ças e adolescentes de 06 

Projeto Guri abre vagas 
para o segundo semestre 

a 18 anos incompletos. 
Para se matricular, os in-
teressados devem compa-
recer ao polo que desejam 
estudar, acompanhados 
dos pais ou responsáveis, 
portando RG ou certidão 
de nascimento e compro-
vante de matrícula escolar 
e/ou declaração de fre-

quência escolar referen-
te ao segundo semestre. 
Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, 
nem possuir instrumentos 
ou realizar testes seleti-
vos. As aulas começam 
de acordo com a data de 
inscrição de cada aluno.
Consulte cursos, vagas 
disponíveis, data de iní-
cio das aulas e horário 
de funcionamento direta-
mente com o polo de sua 
cidade, endereços dispo-
níveis em www.projeto-
guri.org.br/matriculas/.
O Projeto Guri é mantido 
pela Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo e 
considerado o maior pro-
jeto sociocultural do país.

No último fim de sema-
na de julho, o Parque 
do Itaim apresenta uma 
programação especial, 
com a Festa Julina do 
Itaim, neste domingo, 26. 
O evento tem início às 10h 
com a oficina pedagógica 
com o tema da festa. Tam-
bém no domingo acontece 
a gravação do programa 
”TV Cidade dos Sertões”, 

às 12h. Já às 14h será 
realizado um casamen-
to caipira, seguido pelo 
forrozão do sertão. Fe-
chando o dia, às 16h, acon-
tece uma quadrilha típica. 
Durante todo o evento 
haverá comidas típicas 
dos “Sertões de Taubaté” 
e a exposição “Tralhas 
na roça”. No sábado, 25, 
ocorre uma oficia de do-

bradura com o Fabrican-
do Arte, às 14h e a turma 
do Sítio apresenta a peça 
“Era uma vez”, às 16h. 
O Parque do Itaim 
fica na Avenida 
São Pedro, 2000, no bair-
ro Jardim América. O 
telefone para informa-
ções e agendamento é o 
(12) 3633-5008, 
das 08h às 16h30.

Festa Julina encerra mês no 
Parque do Itaim em Taubaté


