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O Sítio do Picapau 
Amarelo, em Tauba-
té, tem uma programa-
ção especialmente para 
as crianças neste fim de 
semana. No sábado, 23, 
e no domingo, 24, a tur-
ma do sítio interage com 
os visitantes e apresen-
tam o conto da Carochi-
nha “A Fábula da Cigarra 
e a Formiga”. Nos dois 
dias, também aconte-
cem oficinas de pintura.
O Parque do Itaim tam-
bém abre neste final de 
semana com várias ativi-
dades aos visitantes. Entre 
elas, a Trilha ecológica, 
oficinas pedagógicas, con-
tação de histórias e peça 
teatral.  O casarão do par-
que é aberto às 8h com o 

Agentes de combate à 
dengue de Taubaté passam 
nesta sexta-feira, dia 22 
de janeiro, por uma capa-
citação sobre o zika vírus.
A capacitação será pro-
movida pela Vigilância 
Epidemiológica do mu-
nicípio, das 8h às 9h, no 
auditório do CAS (Con-
trole de Animais Sinan-
trópicos). Com isto, os 
agentes terão condições de 
ajudar no esclarecimento 
à população sobre os sin-
tomas da doença, assim 

Edição deste ano celebra 
168 anos e faz parte do pro-
grama de Turismo de Base 
Comunitária; atrações in-
cluem corrida, música, 
dança e soltura de tartaruga
Com 168 anos de história, 
a Festa de São Sebastião 
acontece neste sábado, 23 
de janeiro, na praia Gran-
de do Bonete, localizada 
na região sul de Ubatuba. 
Neste ano, a festividade, 
uma das antigas do mu-
nicípio, inclui diferentes 
atrações musicais e cultu-
rais em sua programação.
Organizada pela Asso-
ciação Catifó, que reúne 
os moradores caiçaras da 
comunidade, a festa con-
ta pelo terceiro ano con-
secutivo com o apoio da 
Secretaria de Turismo 
da Prefeitura de Ubatu-
ba (Setur) e da Comtur.
“A comunidade do Bonete 
faz parte do programa de 
Turismo de Base Comuni-
tária da Setur, que promo-
ve e fomenta o turismo em 
comunidades tradicionais 
de Ubatuba. Visitar a fes-
ta é uma oportunidade de 
conhecer a cultura caiçara 

As faltas de pacientes em 
consultas marcadas com 
especialistas pela Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Tremembé têm sido cons-
tantes na rede pública. 
Apenas em dezembro de 
2015 foram mais de 670 
faltas em agendamentos 
no Centro de Saúde, o que 
gera gastos aos cofres pú-
blicos. Nesse mesmo perí-
odo, a especialidade pedia-
tria teve 26,40% de faltas, 
o que gera a perda de 129 
consultas. Em virtude dis-
so, a Prefeitura faz um 
apelo para que essas au-
sências sejam revistas pela 
população, garantindo que 
haja o mínimo de desper-
dício de recursos públicos.
“A falta em consultas 
agendadas gera custos 
para o município, dinheiro 
que o próprio contribuinte 
está pagando. Além disso, 
faz com que o paciente 
que necessita mais tenha 
o atendimento posterga-

tema “Mundo Mágico de 
Dona Benta”. O local é 
uma réplica da casa des-
crita por Monteiro Lobato 
no Livro “O Saci”, onde 
segundo o escritor mo-
ram seus personagens.
Confira: Sítio do Pica-
pau Amarelo Dias 23 e 
24 – Sábado e Domingo 
09h às 12h e das 14h às 
17h – Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo. 09h 
às 10h30 e das 14h às 
15h30 – Oficina pedagó-
gica de desenhos para co-
lorir. 11h e 16h – Contos 
da Carochinha “A Fábula 
da Cigarra e a Formiga”
Parque do Itaim Dias 23 
e 24 – Sábado e Domingo 
8h – Abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 

como colaborar no mape-
amento de casos suspeitos. 
Enfermeiros e profissio-
nais das unidades de saú-
de de Taubaté já passaram 
pelo treinamento e estão 
habilitados a atuar de acor-
do com os protocolos de 
atendimento estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde.
Neste mesmo dia, às 9h, 
também está prevista uma 
reunião com integrantes 
do Comitê Municipal de 
Combate à Dengue na sede 
do CAS. Durante a reu-

e se divertir em uma das 
mais belas praias da cida-
de”, comenta Claudinei 
Bernardes, diretor da pasta.
Destaque para a corri-
da de canoa caiçara, pri-
meira do calendário em 
2016, prevista para às 9 
horas. No início da tarde, 
a banda Praieira convida 
o público a dançar muito 
forró e com pé na areia.
O projeto Tamar também 
marca presença e promo-
ve a soltura de tartarugas. 
Já a Runner SP-Asses-
soria Esportiva, organi-
zadora da prova Desafio 
das 28 Praias, promove 
uma corrida de areia para 
crianças de até 10 anos.
A festa segue até duran-
te a noite com o encer-
ramento da Novena e 
Cantoria de Reis. Para 
fechar a noite, o tradicio-
nal tablado recebe o gru-
po de MPB Sambonete.
P r o g r a m a ç ã o
9:00 – 14ª Corrida de Ca-
noa Caiçara do Bonete
13:00 – Banda Praieira
15:00 – Soltura de Tarta-
ruga com o Projeto Tamar
17:00 – 2ª Corri-

do e precise esperar um 
tempo maior”, explica o 
secretário de saúde José 
Márcio Araújo Guimarães.
Das 238 consultas marca-
das para cardiologia em 
dezembro, 49 não acon-
teceram pelo não compa-
recimento do paciente na 
data marcada. Em neu-
rologia o índice de faltas 
foi semelhante, dos 160 
agendamentos, houve 27 
faltas, ou seja, mais gastos 
para o município e mais 
pacientes perderam vagas.
Em uma breve análise dos 
dados do mês de dezem-
bro do Centro de Saúde, 
percebe-se que a maior 
incidência de faltas con-
centra-se nas consultas de 
nutricionista (31,94%), 
seguida de clínica médica 
(26,67%) e de ginecolo-
gista (21,46%). As ausên-
cias chegam a ser maiores 
no setor de exames, onde 
somente na coleta de pre-
ventivo foram contabi-

Benta” – Brinquedoteca e 
biblioteca – Mesa de pe-
bolim 9h30 – Personagens 
de Lobato – Oficina de 
pintura no rosto e desenho 
10h – Trilha ecológica 11h 
– Contação de histórias 
14h – Brincadeiras com 
os personagens – Oficina 
de pintura no rosto e dese-
nho 15h – Trilha ecológi-
ca 16h – Teatro: “O Saci”
O Sítio do Picapau Ama-
relo fica na Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº, Chá-
cara do Visconde. Mais 
informações pelo telefone: 
(12) 3625-5062. O Par-
que do Itaim fica na Ave-
nida São Pedro, 2.000, no 
bairro Jardim América. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3633-5008.

nião, os representantes do 
comitê receberão informa-
ções atualizadas sobre as 
notificações relacionadas 
à dengue, zika e chikun-
gunya. A atuação do comi-
tê é uma importante frente 
de apoio, já que o envol-
vimento de lideranças co-
munitárias como agentes 
multiplicadores ajuda nas 
ações de conscientização. 
Estas lideranças também 
colaboram com sugestões 
para aprimorar a ofensiva 
contra o Aedes aegypti.

da Kids na Areia
20:00 – Encerra-
mento da Novena
21:00 – Grupo Sambonete
Como Chegar
A praia Grande do Bone-
te está situada na região 
da Lagoinha e o acesso se 
faz por trilha ou via mar, 
ambas opções saindo a 
partir da praia da Lagoi-
nha. Por trilha, recomen-
da-se a contratação de 
um guia de turismo para 
o seu passeio ficar mais 
rico e divertido. Já o tras-
lado via mar é feito pelos 
barqueiros do Bonete. A 
viagem leva em média 15 
minutos e custa R$ 50,00.
Serviços : Barqueiros do 
Bonete: Miro (12) 9 9714 
2424 / Refeição: Xixi-
cos Bar (12) 3848  1764 
agende seu almoço com 
a Lourdes. A festa é re-
alizada pela Associação 
Catifó em conjunto com 
a Prefeitura de Ubatuba, 
por meio da Secretaria de 
Turismo e Comtur. Apoio: 
Projeto Tamar, Runner 
SP-Assessoria Esporti-
va, Marcenaria Portes, 
Barcoiris e Pirajicas Bar.

lizadas 34,48% de faltas 
no período. “Nossa equi-
pe liga para o paciente na 
véspera da consulta, justa-
mente para confirmação e 
posteriormente não haver 
a falta, mas mesmo assim 
acontece infelizmente. E 
quem mais perde é a popu-
lação.” reforça o secretário.
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, com menos 
faltas da população nos 
serviços agendados, pode 
haver maior agilidade no 
atendimento e melhor 
aproveitamento dos recur-
sos. Quem tiver alguma 
consulta agendada e saiba 
que não poderá compare-
cer na data, pode desmar-
car o procedimento com 
até 48 horas de antece-
dência, podendo assim ou-
tra pessoa ocupar a vaga, 
evitando que o horário 
marcado com o especialis-
ta seja perdido. Para can-
celar uma consulta ligue 
no telefone 3607-1037.

Sítio do Picapau Amarelo
e Parque do Itaim são
opções de diversão

para o final de semana

Agentes recebem
capacitação sobre
zika em Taubaté

Festa de São Sebastião 
do Bonete em Ubatuba

Prefeitura de Tremembé apela para que
população NÃO falte a consultas
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Curiosidades

A maior parte das pessoas considera que o uso de chás não possui contra-indicações. 
Isso está errado. O uso de chás de plantas devem, como os medicamentos alopáticos, 
seguir as prescrições, pois também possuem contra-indicações. Exemplo disso é a 
salsinha, quando consumida em grandes quantidades, torna-se tóxica.
***
Há muitas ervas extremamente benéficas, que foram utilizadas na alimentação e que 
hoje não o são mais. Exemplo disso é a serralha, outrora usada em saladas e a tan-
chagem que, além de ser um ótimo antiinflamatório, no período colonial fazia parte 
da feijoada preparada pelos escravos. Hoje essas plantas são consideradas pragas de 
pastos e jardins. 
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes na Idade Média. No sé-
culo 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Nerola, descobriu que o azeite extraído 
de suas flores e o empregou como perfume. Hoje em dia o “azeite de neroli”, como 
passou a ser chamado, alcança preços proibitivos.
***
O hábito grego de quebrar pratos

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no tempo. 
Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil anos e é exemplo 
do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima de tudo os sentimentos e que-
bram os pratos para mostrar seu desapego às coisas materiais. Essa prática ainda hoje 
está presente nas festas gregas, também como forma de demonstrar alegria.

Humor

Numa bela manhã, deitado na rede, o rapaz chama a mãe e diz:
- Mainha... cê tem aí remédio pra mordida de tartaruga... tem?
- Tem não fio... pruquê? A tartaruga mordeu ocê... foi?
- Mordeu inda não... mais ta vindo pra cá...
***
O sujeito está no escritório e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim.... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
Na hora do enterro, o padre começa elogiar a morta:
- Era uma senhora bondosa... boa mãe... amiga de todos... sempre generosa... bem 
humorada... excelente avó... sogra dedicada.
Nisso, o genro ouve e diz pra filha:
- Vou conferir lá no caixão se é mesmo a sua avó que está lá dentro... porque eu acho 
que esse padre errou de enterro ou não conhecia a velha...
***
Diz o amigo:
- E seu filho, como vai? Já aprendeu a falar?
- Já sim... agora nós estamos ensinando a ficar calado.

Mensagens

Quando a vida estiver pesando demais, antes de se entregar a depressão, examine 
objetivamente a sua carga. Comece evitando os compromissos assumidos e elimine 
alguns. Nem sempre é fácil, pois os encargos nos dão a sensação de sermos úteis. 
Vencida essa etapa da faxina, vistorie o bem emocional. Pegue cada uma das lem-
branças que guarda, olhe bem e responda sinceramente para que precisa desses trau-
mas e livre-se deles.
***
Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Pequenos 
riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. O que 
parece fora de alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo amanhã o 
anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apai-
xonado que você dedica a seu objetivo, um pouquinho mais você se aproxima dele. 
Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de novo. Então, con-
tinue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já construiu. Existe alguma 
coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Pode não ser 
muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando puder. Vá devagar, quando for 
obrigado. Mas seja lá como que for, continue. O mais importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não ter tentado.

Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

Mantenha a distância “seu merda”.

Um contrato verbal vale mais do que a tinta que é assinado.

Ensinar é aprender duas vezes.

Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.

Quem ama a rosa suporta os espinhos.

Não devemos tocar numa ferida se não temos côo curá-la.

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada

MISCELÂNEA

Moradores e turistas estão 
na expectativa de mais um 
“Milhofolia” – que a cada 
ano atrai um número cada 
vez maior de participantes, 
unindo o carnaval de rua 
da cidade com a tradicio-
nal Pamonhada. Para rea-
lizar este grande evento, 
a Prefeitura de Paraibuna 
e a Diretoria de Esporte, 
Turismo e Lazer contam 
com o apoio de vários 
parceiros: Diretorias Mu-
nicipais, Fundação Cultu-
ral Benedicto Siqueira e 
Silva, Conselho Munici-
pal de Turismo (Comtur), 
Associação Comercial e 
Empresarial de Paraibuna 
(Acep), Polícia Militar e 
Polícia Civil.  Em 2016, a 
folia acontece de 06 a 09 
de fevereiro com muitas 
atrações e uma programa-
ção que busca valorizar, 
acima de tudo, o carnaval 
em um ambiente bastante 

familiar e repleto de ale-
gria e entretenimento para 
todas as idades.  As bandas 
e os blocos prometem ar-
rastar multidões atrás do 
trio elétrico, ao som de 
marchinhas próprias e de 
canções carnavalescas tra-
dicionais; no total, 15 blo-
cos sairão às ruas: Vagalu-
me, Camisa, Pé no Brejo, 
Corujão, Meninas, Caipira 
Tonho Prado, Batorlove, 
Carna Maiden, Bin Laden, 
Bloco dos ‘Bruto’, Pira 
Pira Paraibuna, Reação 
PIB, Corujinha, Bloco da 
Saúde e Bloco da Bica. O 
público infantil também 
terá a diversão garantida 
no carnaval de marchi-
nhas, na Praça da Matriz. 
A animação ficará por con-
ta das bandas: Corpo Seco, 
Pira Pira Paraibuna, Pé no 
Brejo e Os Calçadas, além 
dos bonecões da Fundação 
Cultural Benedicto Siquei-

ra e Silva, que retratam 
personagens da cultura pa-
raibunense. Já a tradicio-
nal Pamonhada de Parai-
buna – em sua 16ª edição 
– trará verdadeiras delícias 
do milho, produzidas com 
a ajuda de voluntários. 
O evento tem o intuito 
de valorizar o costume e, 
principalmente, arreca-
dar fundos para o Lar Vi-
centino que assiste idosos 
carentes do município.  A 
Pamonhada começa no 
domingo (07) e segue até 
terça-feira (09). O horário 
de funcionamento será das 
09h00 às 16h00. Para mais 
informações sobre o even-
to, ligue para o Lar Vi-
centino: (12) 3974-1060.
Nota importante sobre o 
Carnaval 2016 A progra-
mação do evento pode-
rá sofrer alterações, caso 
seja necessário, informa 
o Governo Municipal.

Cidade se prepara para receber 
os foliões na Festa do

‘Milhofolia’ – o Carnaval da
Família em Paraibuna
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Distribuição de mate-
riais educativos, elabora-
ção de cartazes, palestras 
e limpeza são algumas 
das estratégias utilizadas
As 163 unidades prisionais 
do estado de São Paulo es-
tão mobilizadas: a meta 
para 2016 é eliminar focos 
do mosquito Aedes Ae-
gypti, vetor de vírus cau-
sadores de doenças como 
a dengue, a chikungunya e 
a zika vírus. Servidores e 
sentenciados vêm unindo 
forças em diversas ações 
de conscientização e muti-
rões de limpeza para exter-
minar possíveis criadouros 
do inseto, tanto nas áreas 
internas como nos arre-
dores das unidades prisio-
nais. Em cada presídio um 
funcionário foi designado 
como “guardião” no com-
bate ao mosquito, sendo 
responsável por verificar 
as instalações em busca 
de possíveis criadouros. 

O mutirão envolve cada 
um dos 37 mil servidores 
e 226 mil presos custodia-
dos pela Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária.
Em todo os presídios, es-
tão sendo realizadas se-
manalmente ações como 
coleta de entulhos, capi-
nação, vistoria e manu-
tenção predial a fim de 
eliminar possíveis cria-
douros do Aedes Aegypti; 
são ministradas palestras 
de conscientização com 
profissionais da saúde, 
além de vistoria técnica 
realizada pela Vigilân-
cia Sanitária Municipal.
Desde o início desta sema-
na foram intensificadas as 
ações de combate ao mos-
quito nos presídios da Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo. Na Penitenciária de 
Assis, no oeste paulista, o 
problema foi abordado por 
meio de teatro realizado 
pelos detentos, adotan-

do uma forma lúdica de 
campanha para internos e 
funcionários. Em Limeira, 
na região de Piracicaba, 
os presos do Centro de 
Ressocialização vão pro-
duzir armadilhas contra o 
mosquito para pesquisa do 
Instituto Fiocruz. Na re-
gião do Vale do Paraíba, as 
ações tiveram como ponto 
alto o “Dia D de Combate 
à Dengue”, no último dia 
18/12. Na Penitenciária 
Feminina II de Tremembé, 
por exemplo, o Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras) e o Núcleo de 
Saúde promoveram pales-
tras às reeducandas, além 
de inspecionarem os seto-
res da creche, berçário e 
enfermaria a fim de se cer-
tificarem de que não havia 
criadores do mosquito. As 
gestantes receberam orien-
tação específica em rela-
ção ao zika Vírus e suas 
consequências aos bebês.

Presídios paulistas
entram na luta contra

o Aedes aegypti

Tem folia na montanha Comunicado aos Blocos 
“Tem Folia Na Montanha Carnaval 2016”

A Prefeitura de São Bento do Sapucaí, através da Diretoria de Cultura e Eventos, 
informa que
os interessados em sair com Blocos no “Tem Folia Na Montanha – Carnaval 2016”, 
deverão
retirar as fichas de inscrição até sexta-feira, dia 22/01, no prédio da Secretaria de 
Turismo e
Desenvolvimento (Praça da Bandeira, s/nº – antigo Prézinho). As fichas deverão ser 
entregues no mesmo local até terça-feira, dia 26/01.
Somente os Blocos com ficha de inscrição poderão se apresentar na Avenida no 
período do Certos de contar com a compreensão de todos. Antecipadamente agra-
decemos.

Diretoria de Cultura e Eventos – São Bento do Sapucaí – SP.

– Bloco Trinca o Caneco Aviso de Pregão - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública abertura de Pregão 06/2016 
- Objeto: Prestação de Serviço de operacionalização de Zona Azul no Carnaval 2016 – Ini-
cio da Sessão: 03/02/16 às 09:30hs – Local: P.M.S.L.P., Pç. Dr. Oswaldo Cruz, 03, S. L. 
Paraitinga/SP – Edital na integra www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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As matriculas para o pro-
grama sociocultural bra-
sileiro Projeto Guri em 
Caçapava vão ser abertas 
no dia 1º de fevereiro. Vão 
ser oferecidas vagas para 
cursos de violão e percus-
são para alunos de 8 a 18 
anos e canto coral para 
alunos de 6 a 18 anos. As 
inscrições vão até o dia 4 
de março. As aulas acon-
tecem no período da tarde 
no Centro Cultural José 
Francisco Natali, sede da 
secretaria municipal de 
cultura, esportes e lazer.
Para se inscrever, é pre-
ciso estar dentro da faixa 
etária e estar matriculado 
em qualquer instituição 
de ensino da rede públi-
ca ou particular. Não é 
preciso ter conhecimen-
to prévio de música nem 
realizar testes seletivos. 

As vagas são limitadas.
Os interessados devem 
ir ao Centro Cultural 
José Francisco Natali, 
acompanhados por pais 
ou responsáveis, levan-
do RG (ou certidão de 
nascimento do aluno), 
RG do pai ou da mãe, 
comprovante de ende-
reço, declaração escolar 
e carteira de vacinação
O Projeto Guri, que tem 
por meta desenvolver o 
ensino musical e a inclu-
são sociocultural de crian-
ças e adolescentes, é uma 
parceria do Município de 
Caçapava com o gover-
no estadual. A gestão do 
projeto em Caçapava é 
da secretaria de cultura, 
esportes e lazer. Serviço: 
Matriculas para o Pro-
jeto Guri em Caçapava
Data: de 1º de feve-

reiro a 4 de março
Local: Centro Cultural 
José Francisco Natali
Endereço: avenida Dr. 
José de Moura Resen-
de, 475, Vera Cruz Ho-
rário das matrículas:
S e g u n d a s - f e i r a s 
e quartas-feiras: das 
13h 30 às 17h 30
Terças-feiras e quintas-
feiras: das 14h às 17h
Às sextas-feiras: das 8h 
às 12h Horário das aulas:
Violão A (iniciantes): 
das 13h30 às 14h30
Violão B (intermediá-
rios): das 14h30 às 15h30
Violão C (avançados): 
das 15h30 às 17h 30 Per-
cussão B (iniciantes): 
das 14h 30 às 15h 30
Percussão C (avançados): 
das 15h 30 às 17h 30 
Canto Coral A (inician-
tes): das 14h 30 às 15h30

Projeto Guri tem vagas 
gratuitas para aula de

violão, percussão e canto 
coral em Caçapava


