
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 19 DE OUTUBRO DE 2017 EDIÇÃO 2082   DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Escola do Trabalho
de Taubaté oferece 24 
vagas para cursos na 

área de gestão

Escola Fêgo Camargo 
promove Expogem

em Taubaté

Dia 24 de outubro às 15h30 a Prefeita concederá 
uma entrevista ao vivo junto do seu Secretário, e 
na oportunidade irão falar um pouco das ações do 
município, o planejamento para o futuro e desenvol-
vimento de Monteiro Lobato e muito mais! Acompa-
nhem pelo aplicativo RádiosNet ou sintonize na FM 
101.7 / FM 101.1 / FM 89.7.

A Escola do Trabalho do 
centro de Taubaté abre 24  
vagas para cursos profis-
sionais gratuitos na área 
de gestão. A matrícula 
acontece entre os dias 23 e 
25 de outubro, das 08h30 
às 11h30  e das  13h às 
16h30.
Os cursos disponíveis são: 
Liderança/Motivação (12 
vagas) e Técnicas de Ne-
gociação/ Comunicação 
Interpessoal (12 vagas).
 O curso de Liderança/
Motivação  é realizado às 
segundas, quartas e sextas-
feiras, das 8h às 10h, e terá 

Nesta quinta-feira, dia 
19 de outubro, às 20h, 
acontece a abertura da 
Expogem, uma exposi-
ção dos alunos de Artes  
Visuais da Escola Munici-
pal de Artes Maestro Fêgo 
Camargo. A mostra reúne 
200 peças entre modela-
gens, esculturas e gravu-
ras.

início dia 30 de outubro.
As aulas para o curso de 
Técnicas de Negociação/
Comunicação Interpessoal   
começam no dia  31 de ou-
tubro e serão ministradas 
às terças e quintas-feiras, 
das 8h às 11h.
Para efetuar a matrícula, 
os candidatos precisam 
apresentar originais e có-
pias dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, históri-
co escolar,  comprovante 
de endereço e  título de 
eleitor de Taubaté . O pre-
enchimento das vagas é 
por ordem de chegada.

Os trabalhos foram cria-
dos por 120 estudantes, de 
18 a 60 anos de idade. O 
evento é aberto ao públi-
co, sem restrição de idade 
e possui entrada franca.
Serviço
Exposição: Expogem
Cerimônia de Abertura: 
Dia 19 de outubro às 20h
Período da Exposição: de 

 As vagas são destinadas a 
candidatos que tenham, no 
mínimo, 18 anos e residam 
em  Taubaté. É necessário 
o ensino médio completo. 
Mais informações pelo te-
lefone: 3625 5026.
 Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Vagas: 24
Inscrições: de 23 a 25 de 
outubro, das 08h30 às 
11h30  e das  13h às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira,  284,  
próximo ao prédio da CTI
Telefone: 3625-5026.

19 a 30 de outubro
Horários de Visitação: de 
segunda a sexta-feira das 
8h às 11h, das 14h às 17h 
e das 19h às 23h
Local: Escola Municipal 
de Artes “Maestro Fêgo 
Camargo” – Galeria Leni-
ta Freire
Endereço: Avenida Tira-
dentes,202 – Centro

Alunos de São José dos 
Campos visitam museu de 

Pindamonhangaba

No dia 29 de setembro, os 
alunos da escola EMEF 
Prof Elizabete de Paula 
Honorato, de São José dos 
Campos, visitaram o Mu-
seu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.
Com a supervisão da 

professora responsá-
vel, Iris Ferreira, 90 alu-
nos estavam presentes 
e foram divididos em  
grupos de 25 pessoas. No 
tour monitorado pelo co-
ordenador do museu, José 
Caramez, os alunos pude-
ram aprender sobre a his-

tória do museu e de todo o 
acervo presente no local, 
além de compreender me-
lhor a história e cultura da 
cidade.
Após o passeio no museu, 
os visitantes puderam co-
nhecer também o Bosque 
da Princesa.
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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 
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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

Miscelânea
Curiosidades

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortali-
ças é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas 
diferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura 
representa um termo genético para designar alimentos verdes, como fo-
lhas, entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste 
grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o 
repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. 
As verduras são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de ali-
mentos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o 
feijão, a ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse 
grupo são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente 
importantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas 
e sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. 
Estima-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Es-
tes alimentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, 
cálcio, ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, 
tomate, couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele qui-
sesse fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primei-
ros raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, 
emocione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais 
para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de 
cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que 
a vida fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um 
estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de 
perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser 
expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. 
Esperamos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a 
alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nos-
sos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são 
pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos de-
mais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão 
logo será tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que 
estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas 
que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que 
talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastido-
res, quando a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus 
também está esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Ele está chegando e com ele um redemoinho de atividades para todos  
os gostos. Vem pra São Luiz “reinar” com o Saci e seus amigos!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA  
15º FESTA DO SACI E SEUS AMIGOS

DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2017
Sexta Feira - 27/10
20h30 – Apresentação da Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia FAMIG / BAMIG
21h30 – Seresteiros Luizenses
22h30 – Show com Camilo Frade
Local: Largo das Mercês
Sábado – 28/10
10h00 – Seminário
Tema 1 – “Encanto das águas” com a Sosaci
Tema 2 – “Clima e biodiversidade na Mata Atlântica” com Helena Carrascosa
Tema 3 – “Cultura caipira, resistência e enraizamento” com Ivan Vilela
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsinho Rodrigues
10h30 às 12h30 - Brincadeiras (Gorro e Guloseimas)
11h00 - Contação de histórias com Prosinha
13h40 - Oficinas de Fitas, Dobraduras e Distribuição de Brindes
15h00 - Contação de histórias com Ditão Virgílio
15h30 - Cortejo com o Grupo Identidade e Cultura e os Bonecos João Paulino, Maria Angu 
e Vaca Beuda pelas ruas da cidade
16h00 - Cia. Benedita na Estrada - Espetáculo “A Flor do Curupira”
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
17h00 - Cia Tempo de Brincar
Local: Largo das Mercês
18h00 - Show com Ivan Vilela
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsinho Rodrigues
19h00 - Show com a Banda Raiz 40
Local: Largo das Mercês
20h00 - Espetáculo teatral “João e Maria” (Paraytinga em Cena)
Local: Biblioteca Municipal
21h00 - Teatro de Sombras com a Cia Quase Cinema - Espetáculo “Urubus no ar”
Local: Mercado Municipal
20h30 - Saciata com o Bloco do Saci
Local: Saída Rua do Benfica
22h30 - Banda Los Cunhados apresenta o show “Eu vou chamar o Carnaval”
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
Domingo - 29/10
08h30 - Passeio Saciclístico - Percurso de 30Km
09h30 - Bolo do Saci 
10h30 - BrinCáDoQuê? Com Rogério Almeida e Maíra Simões
15h00 - Retreta com a Corporação Musical São Luis De Tolosa
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
Sábado - 28/10 - Sacituçaba- Distrito de Catuçaba
08h00 às 14h00 - Feirinha da Vila
09h00 - Oficina de Dobradura
10h00 - Oficina de teatro com o Prof. João Gualberto Salinas
11h00 - Cia. Benedita na Estrada - Espetáculo “A Flor do Curupira”
13h00 - Bolo do Saci
Realização: Sosaci
Apoio: Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Viva Produções Culturais
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Projeto Trilhos Pedagógicos: 
História e Cidadania

em Pindamonhangaba

Famílias devem procurar 
o Cras para receberem Kit 

Digital em Pinda

O Projeto “Trilhos Peda-
gógicos: História e Cida-
dania” é uma iniciativa da 
Secretaria de Educação e 
Cultura de Pindamonhan-
gaba com a parceria da 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão (EFCJ) e tem, 
como objetivo, conhecer 
a história da ferrovia, sua 
importância para o desen-
volvimento da cidade e 
vida das pessoas, ancora-
do em três eixos: história 
regional, meio ambiente e 
meio de transporte.
Neste ano, 37 turmas do 
quinto ano do período da 
manhã participarão do 
Projeto até o final do mês 
de novembro, contemplan-
do 844 alunos. As viagens 
de trem com saída da esta-
ção até o Balneário Reino 
das Águas Claras aconte-
cem as quartas e sextas-
feiras, com saída às 8h30 e 
retorno à estação previsto 
para as 11h15. As crianças 
são transportadas até a Es-
tação pelos micro-ônibus 
da Secretaria de Educa-
ção. Antes do embarque 
no trem, os alunos visitam 
o Museu da estação, onde 
objetos e documentos con-
tam a história da Estrada 
de Ferro.
O aprendizado acontece 
misturado a muitas des-
cobertas no trajeto e no 
local, como pela alegria 
presente, estampada pelos 
sorrisos nos rostos! Para a 
professora Isabel Moraes 
“Bel”, da escola municipal 
“Odete Corrêa Madurei-
ra”, bairro Morumbi, diz 
ter sido um dia especial, 
já que todos estavam em-
polgados com o passeio, 
já que apenas cinco alunos 
haviam andado de trem. 
“Ficaram encantados ven-
do de perto a Estação, os 
objetos do Museu e o filme 
que pudemos assistir na 
escola, através de pesquisa 
feita na internet. O passeio 
de trem foi muito diverti-
do e enriquecedor, assim 
como a visita ao Balneário. 
Apreciamos o caminho, 
sentamos à beira do Rio 
Piracuama para admirar e 
sentir a paisagem e para 
partilhar ideias. Vimos o 
quanto nosso município é 
repleto de belezas naturais 
e o quanto é importante 
conhecer para preservar. 
Gratidão aos envolvidos 
no processo pela oportu-
nidade de aprendizagem.”.
Para a professora Fernan-
da Ataíde, da escola “prof. 
Lauro Vicente de Azeve-
do”, no Liberdade, a con-
clusão do Projeto Trilhos 

O sinal digital de TV já 
está disponível e haverá o 
desligamento do sinal ana-
lógico para os aparelhos. 
Desde o início de setem-
bro, a empresa Seja Digital 
- responsável pela opera-
cionalização da migração 
e também por campanhas 
e ações de conscientiza-
ção - está oferecendo para 
a população kits gratuitos 
com antenas, conversores 
digitais e controles remo-
tos para a substituição.
Têm direito a receber o 
kit gratuitamente pessoas 
que são beneficiárias de 
programas sociais do Go-
verno Federal e se enqua-
dram no perfil indicado: 
por exemplo, que tem o 
NIS (Número de Inscrição 
Social) e é cadastrado em 

Pedagógicos dialogou 
com os conteúdos traba-
lhados em sala, especial-
mente nas aulas de Ciên-
cias Humanas e Naturais 
(CHN), referente a criação 
e construção das ferrovias. 
Destaca que “os alunos 
puderam compreender as 
outras funções e avanços 
que a estrada de ferro trou-
xe para a sociedade. Em 
especial a ‘Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão’ que, 
além de ser um meio usa-
do inicialmente por pes-
soas adoentadas em bus-
ca de cura, impulsionou 
o desenvolvimento local. 
Conhecer o trajeto da fer-
rovia e também o Balneá-
rio ‘Reino das Águas Cla-
ras’ fomentou nos alunos o 
cuidado e a valorização da 
história local, patrimônios 
públicos fazendo-os per-
tencentes e responsáveis 
pela preservação e conser-
vação de sua própria histó-
ria”, finaliza.
Duas alunas da escola 
“Prof. Lauro Vicente de 
Azevedo” dão seus de-
poimentos: “Eu adorei o 
passeio de Bondinho até 
o Balneário Reino das 
Águas Claras. Nós vimos 
várias coisas do conteúdo 
de CHN, e eu adoro ciên-
cias. Além disso, vimos 
várias estátuas... não en-
tendo porque os vândalos 
destroem um lugar tão 
belo em vez de aproveitar 
a vista tão linda do Balne-
ário...”, salienta Maria Lu-
zia de Faria Garcia Fernan-
des. Já para a aluna Ketlen 
Kauany da Silva, “O pas-
seio veio na hora certa 
pois estávamos estudando 
sobre a estrada de ferro 
que liga Pindamonhanga-
ba à Campos do Jordão. 
Era através da estrada de 
ferro que eles transporta-
vam pessoas doentes para 
se curar em Campos do 
Jordão, que tem um clima 
mais frio pois está acima 
do nível do mar..”.
Para o próximo ano, esse 
projeto será ampliado, 
como outros que visam 
explorar diferentes am-
bientes de nosso muni-
cípio, contribuindo com 
as variadas estratégias de 
aprendizagem utilizadas 
pelos nossos professores e 
valorizando nossos patri-
mônios materiais e imate-
riais.
A Secretaria de Educa-
ção e a Estrada de Ferro 
Campos do Jordão esta-
beleceram parceria para 
o desenvolvimento do 
Projeto “Trilhos Pedagó-

programas como “Bolsa 
Família”, “Minha Casa, 
Minha Vida”, “Pronatec”, 
entre outros.
De segunda a sexta-feira, 
representantes da empresa 
“Seja Digital” estão nos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
de Pindamonhangaba 
orientando a população so-
bre o processo de agenda-
mento para a retirada dos 
kits. Esses profissionais 
informam os documentos 
necessários para a pesqui-
sa, realizam o agendamen-
to e tiram todas as dúvidas 
relacionadas à entrega do 
kit.
Mesmo com todas essas 
facilidades, de acordo com 
informações da empresa, 
a procura nos locais ain-

gicos: História e Cidada-
nia”, onde professores e 
alunos têm a oportunidade 
de conhecer a história da 
ferrovia, sua importância 
para o desenvolvimento da 
cidade e vida das pessoas, 
como o deslocamento fei-
to há décadas ao sanatório 
em Campos do Jordão.
Três são os eixos que dão 
sustentação ao projeto: 
história regional, meio 
ambiente e meio de trans-
porte. No período da tarde 
dos dias 30 e 31 de agosto 
os professores do 5º ano 
participaram da formação 
na Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão, sendo que 
no dia 30 os professores 
conheceram um pouco da 
história da ferrovia através 
da visita ao Museu e de da-
dos apresentados na Ofici-
na pelo diretor da Estrada 
de Ferro, Ayrton Camargo 
e Silva. Para Ayrton, “A 
parceria estabelecida entre 
a EFCJ e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cul-
tura de Pindamonhangaba 
é da maior importância, 
visando desenvolver ações 
educativas em conjunto 
que sensibilizem os alunos 
da rede pública à história e 
importância da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão 
para a história do Vale do 
Paraíba, para a importân-
cia do transporte regional 
e para o meio ambiente, 
com grande influência 
para o turismo e para o dia 
a dia da população usuária 
de seus serviços. Busca-se 
assim aproximar a EFCJ 
das futuras gerações da 
cidade, de forma que elas 
continuem, a valorizar a 
importância dessa ferro-
via.”
O secretário de Educa-
ção Júlio Valle salienta 
que “resgatar elementos 
particulares da história 
de nossa cidade e de nos-
sa região é fundamen-
tal para garantirmos que 
nossas crianças sintam a 
relação de pertencimento 
com a cidade e também 
para que possam perceber 
que a história nacional, 
que é objeto de estudo 
em nossas escolas, pas-
sa necessariamente pela 
história dos municípios.”.  
Para ele, os Trilhos Peda-
gógicos cumprem exata-
mente essas funções.
De setembro a dezembro 
os alunos dos quintos anos 
terão a oportunidade de 
ampliarem seus conheci-
mentos sobre cidadania 
e turismo pelos trilhos da 
ferrovia.

da é baixa. Vale ressaltar 
que este é um direito da 
população, basta apenas 
que as pessoas compare-
çam aos locais informados 
para realizarem a pesquisa 
e o agendamento, caso ela 
esteja no perfil de benefi-
ciária.
A programação oferecida 
pelos canais abertos será 
transmitida somente atra-
vés do sinal digital na re-
gião a partir do dia 29 de 
novembro de 2017.
Os kits só podem ser reti-
rados na agência dos Cor-
reios após o agendamento 
nas unidades do Cras ou 
pelo telefone. Em Pinda-
monhangaba, a agência 
dos Correios fica na praça 
Barão do Rio Branco, no 
centro.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 28/2017

Em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, e visando proporcionar a transparência da 
gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão do 
Projeto de Lei do Executivo nº 28/17 e anotações necessárias na Lei do 
Plano Plurianual 2014/2017, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 
Orçamentária Anual, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato torna 
público que será realizada, a partir das 18hs do dia 30 de outubro de 2017, 
no Plenário da Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os 
interessados e a população do município.

Ver. AILTON RODOLFO MARTINS – Presidente da Câmara
Ver. GISLENE APARECIDA BARRETO COSTA – 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO



19  de outubro de 2017página 4 A GAzetA dos Municípios

Ala de Taubaté é
convocado para a

Seleção Brasileira de
Basquete sub 14

FAMUTRE conquista
campeonato estadual
de bandas e fanfarras

Escola Fêgo Camargo 
abre inscrições para

processo seletivo 2018

A Confederação Brasileira 
de Basquetebol convocou 
o atleta de Taubaté Kauã 
Ala de Taubaté é convo-
cado para a Seleção Bra-
sileira de Basquete sub 
14Mauad, 13 anos, a se 
apresentar para integrar a 
equipe da Seleção Brasi-
leira Sub 14.

Dessa forma, nossa queri-
da Fanfarra se torna Octa-
campeã Estadual. 
“Agradecemos ao pre-
feito Marcelo Vaqueli, 
a Secretária de Cultura 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 16 de outubro, 
estarão abertas as inscri-
ções para o Processo Sele-
tivo da Escola Municipal 
de Artes Maestro Fêgo 
Camargo.  Estão disponí-
veis 455 vagas em cursos 
nas áreas de Artes Visuais, 
Dança, Musicalização In-
fantil, Instrumento Musi-
cal, Canto e Teatro.
As inscrições vão até o dia 
20 de outubro. O candida-
to pode se inscrever em 
apenas um curso e deve 
comparecer à secretaria da 
escola na entrada lateral 
pela Rua Portugal, nº 38, 
Jardim das Nações. O ho-
rário de atendimento é das 
8h às 11h e das 14h às 17h.
Os interessados devem 
apresentar os seguintes 
documentos no ato da ins-
crição: xerox do RG ou da 
certidão de nascimento, 
cópia de um comprovan-
te de residência atual (em 
nome do candidato maior 
de idade ou do responsá-
vel quando o mesmo for 
menor) e uma foto 3X4 re-
cente. No ato da inscrição 
o aluno optará pelo perío-
do pretendido para fazer o 
curso. Neste mesmo perí-
odo será realizado o teste, 
que acontecerá de 27 a 30 
de novembro, conforme a 
área. O candidato será in-
formado da data e horário 
no ato da inscrição.
Dentro das áreas disponi-
bilizadas existem as se-
guintes opções de cursos:
A área de Artes Visuais é 
dividida pelas modalida-
des: Experimental são 10 
vagas divididas entre os 
períodos manhã e tarde 
para o 1º ano, destinadas 
às crianças de 7 a 9 anos. 
Infantojuvenil são 8 vagas 
divididas entre os períodos 
manhã e tarde para jovens 
de 10 a 14 anos). Básico 

Bebê, como é chamado 
pelo colegas de time, irá 
representar o Brasil no 
Campeonato Sul-Ameri-
cano que acontecerá na 
Venezuela. O atleta viajou 
nesta segunda-feira, dia 16 
de outubro, a  Belo Ho-
rizonte (MG) para início 
dos treinamentos com seus 

Marcela Tupinambá, aos 
Professores Lucas Assis, 
Gabriela Guedes e Car-
los Cristiano da Silva,  
a coreógrafa Vanes-
sa Vialta, a baliza Ca-

em Artes Visuais são 36 
vagas divididas entre os 
períodos manhã, tarde e 
noite para pessoas com 
idade acima de 15 anos. 
Básico em Cerâmica são 
24 vagas divididas entre 
os períodos manhã, tarde 
e noite para pessoas com 
idade acima de 15 anos. 
O curso Técnico possui 36 
vagas, para os candidatos 
com idade acima de 15 
anos, distribuídas nos perí-
odos manhã, tarde e noite.
A Área de Dança possui: 
Básico para o Balé Clássi-
co no 1º ano são 40 vagas 
divididas entre os perío-
dos manhã e tarde desti-
nadas às crianças de 7 e 8 
anos; para 9 e 10 anos 20 
vagas no 1º ano no perío-
do da manhã e no 3º ano 
6 vagas na manhã e 2 va-
gas a tarde; para 12,13 e 
14 anos 2 vagas para o 3º 
ano no período da tarde. 
Para o 4º ano no curso de 
Balé Clássico e Sapateado 
são 6 vagas no período da 
manhã, na faixa etária aci-
ma de 10 anos. Para o 5º 
ano são 10 vagas no perío-
do da manhã, destinadas a 
pessoas acima dos 11 anos 
de idade para o curso de 
Balé Clássico, Sapateado 
e Jazz.  Já a formação de 
dança em nível Técnico 
tem 20 vagas para os aci-
ma de 15 anos, no período 
da tarde.
A área de Musicalização 
Infantil é dividida em: Mu-
sicalização I para crianças 
de 7 e 8 anos com 40 vagas 
distribuídas nos períodos 
manhã e tarde. Musicali-
zação II para 09 e 10 anos 
também com 40 vagas nos 
períodos manhã e tarde.
Na área Instrumento Mu-
sical existe o curso Básico 
para jovens a partir dos 12 
anos com vagas divididas 
por instrumentos. Viola de 

companheiros de seleção.
Kauã tem 1,88m. Apesar 
de ainda não ter completa-
do 14 anos, integra a equi-
pe de Taubaté na categoria 
sub 16. O ala é um dos 
destaques do time já que, 
além dos rebotes, tem um 
bom aproveitamento nos 
arremessos.

mila Yumi de Oliveira  
Kawakami, a toda 
equipe de pais e a  
velha guarda da Famutre.” 
finalizou Alexandre Vile-
la, maestro.

Arco período da manhã, 
1 vaga.  Violino, a tarde, 
1 vaga. Violoncelo, 6 va-
gas divididas nos perío-
dos manha, tarde e noite. 
Violão são 3 vagas de ma-
nhã, 3 vagas a tarde e 5 a 
Noite. Piano são 15 vagas 
distribuídas nos períodos 
manhã, tarde e noite. Para 
Trombone, Trompete e 
Tuba (Sopro Metais) são 
2 vagas de manhã, 2 a tar-
de e 1 a noite. Saxofone, 
Flauta Transversal, Cla-
rinete (Sopro Madeiras) 
são 3 vagas de manhã e 4 
a tarde.  O curso Técnico 
tem 20 vagas e faixa etária 
a partir dos 15 anos.
A área de Canto são ofer-
tadas no nível Básico, com 
9 vagas distribuídas nos 
períodos manhã, tarde e 
noite. Técnico, com dis-
ponibilidade de 3 vagas. 
Ambos os módulos são 
indicados para jovens a 
partir dos 16 anos que já 
apresentem maturidade do 
aparelho vocal.
Na área de Teatro são ofer-
tadas vagas para o curso 
de Iniciação, sendo Infan-
til para crianças de 7 a 10 
anos com 11 vagas de ma-
nhã e 9 a tarde. E a inicia-
ção Juvenil para faixa etá-
ria de 11 a 13 anos com 1 
vaga de manhã e 15 a tar-
de.  O nível Básico tem 21 
vagas para pessoas a partir 
dos 14 anos no período da 
tarde. O curso Técnico a 
partir dos 16 anos tem 20 
vagas.
Para todos os cursos de ní-
vel Técnico é requisito que 
o aluno esteja cursando ou 
tenha concluído o Ensino 
Médio.
Os interessados em mais 
informações devem con-
sultar o Edital comple-
to disponível em www.
taubate.sp.gov.br/fego.


