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A GAzetA dos Municípios

Abertas inscrições para 
12º Concurso de

Marchinhas de Quiririm

Creches de Ilhabela
retornam às aulas
nesta quarta-feira

Taubaté divulga lista 
de projetos esportivos 
aprovados pelo Fadat

As inscrições para o con-
curso de marchinhas de 
Quiririm estão abertas e 
terminam no dia 16 de 
Janeiro de 2018. Candi-
datos podem se inscrever 
na Secretaria de Turismo 
e Cultura, situada na pra-
ça Coronel Vitoriano, nº 1, 
Centro, das 8h às 12h e das 
13h às 17h.
Para a inscrição, é ne-
cessário levar cópias do 
RG e CPF do propo-
nente, cópia do compro-
vante de residência, có-
pia do INSS ou PIS ou  
Pasep ou NIT. O candi-
dato também deve apre-
sentar dados bancários 
para preenchimento da 

As crianças de 1 a 3 anos 
de idade atendidas pe-
las creches municipais de 
Ilhabela retornam às ati-
vidades nesta quarta-fei-
ra, 3. O município conta 
hoje com 12 creches e 670 
crianças matriculadas, que 
recebem todo o cuidado e 
atenção durante o período 
que ficam aos cuidados 
dos diretores, coordenado-
res, professores, auxiliares 
de primeira infância, me-
rendeiras e toda a equipe 
que compõem a estrutura 
escolar. “Fizemos hoje 
(2), uma recepção com 
orientações jurídicas e pe-
dagógicas para as API´s, 
diretoras e coordenadoras 
sobre os cuidados a serem 
tomados com as crianças 
de todas as unidades de 

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté divulgou 
nesta sexta-feira, dia 29 
de dezembro, a lista dos 
projetos esportivos que 
receberão bolsas auxílio, 
destinadas a atletas e equi-
pes esportivas, para o ano 
de 2018, por meio do Fa-
dat (Fundo de Assistência 
ao Desporto Amador de 
Taubaté).
Para o próximo ano, 33 
projetos foram aprovados 

ficha de inscrição, 2 CDs 
com gravação da marchi-
nha inscrita com o nome 
da música na superfí-
cie do CD, 12 cópias da 
letra da música cifrada 
onde deve constar o(s)  
nome(s) do(s) autor(es), 
sendo a entrega da par-
titura com o arranjo da 
marchinha opcional e não 
substitui a necessidade da 
entrega da letra cifrada.
As marchinhas passarão 
pelo processo de seleção 
de acordo com os seguintes 
itens: letra, melodia e apre-
sentação. As notas serão  
apresentadas pelos jura-
dos, variando de 5,0 a 10,0 
pontos. Para o desempa-

educação infantil. Estamos 
empenhados em desenvol-
ver um excelente traba-
lho durante os próximos 
anos”, disse a secretária de 
Educação, Yeda Lopes.
O prefeito Márcio Tenório 
esteve presente no encon-
tro e falou sobre os inves-
timentos na pasta. “Este 
ano a educação de Ilhabe-
la será contemplada com 
150 milhões no orçamen-
to. Nossos alunos conta-
rão com kit de material e 
uniforme escolar; auxílio 
transporte e bolsas de es-
tudos de nível técnico e 
superior que somam 8 mi-
lhões, além da chegada da 
universidade. A educação 
é uma das prioridades do 
nosso governo”, declarou.
Matrículas abertas

e receberão bolsas auxílio 
destinadas à manutenção 
e aprimoramento técni-
co desportivo de equipes, 
atletas e comissões téc-
nicas que representam 
Taubaté. Também poderá 
ser concedido transporte, 
pagamento de taxas fede-
rativas, arbitragem e ins-
crições em competições 
mediante disponibilidade 
orçamentária. Outros 25 
projetos foram indeferidos 

te serão consideradas as 
maiores notas na seguinte 
ordem: letra, melodia e 
apresentação; caso conti-
nuar empate, será realiza-
do um sorteio.
O concurso de marchinhas 
ocorrerá nos dias 08 e 09 
de fevereiro de 2018, no 
palco de eventos do distrito 
de Quiririm, na rua Coro-
nel Marcondes de Mattos, 
s/nº. A fase eliminatória  
acontece no dia 08, a partir 
das 20h, com a apresenta-
ção das 20 músicas pré-
selecionadas. No dia 09, 
também a partir das 20h, 
acontecerá a fase final, 
com as 10 músicas finalis-
tas.

A Prefeitura informa, ain-
da, aos pais ou responsá-
veis por crianças de 1 a 3 
anos inscritas na lista de 
espera para efetivarem a 
matrícula (seguindo a or-
dem da lista) na sede da 
Secretaria de Educação, de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 17h.
Documentos necessários:
Documentos necessários: 
certidão de nascimen-
to, carteira de vacinação, 
comprovante de residên-
cia, RG dos responsáveis, 
comprovante de trabalho 
ou cópia da carteira de tra-
balho.
Séries: Primeiros Passos (1 
ano completo); Maternal 
I (2 anos até 30/6/2018) 
e Maternal II (3 anos até 
30/6/2018).

pelo conselho diretor do 
Fadat.
Em 2017, a Prefeitura de 
Taubaté, através do Fadat, 
atendeu 443 atletas em 38 
modalidades. Em 2018, as 
modalidades contempla-
das são: Atletismo, Bas-
quete Masculino, Bocha, 
Capoeira, Ciclismo, Ci-
clismo de Pista, Damas, 
Paradesporto (Programa 
Esporte para Todos), Fu-
tebol Feminino e Futebol 
Masculino sub 20, Futsal 
Feminino e Masculino, 
Ginásticas Artística e Rít-
mica, Handebol Feminino 
e Masculino, Hóquei in 
line, Jiu Jitsu, Judô, Ka-
ratê, Kickboxing, Kung 
Fu, MMA, Malha, Moun-
tain Bike, Natação, Rally, 
Taekwondo, Tênis, Tênis 
de Mesa, Vôlei Feminino 
e Masculino e Xadrez.
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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.

Ubatuba está entre
melhores destinos de 

viagem

De acordo com o Formu-
lário de Visitação Anual 
do Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram), aplicado 
em 920 instituições nacio-
nais em todo o território, 
Ubatuba registrou a maior 
procura na região do Vale 
do Paraíba, computando 
407.060 visitantes ao lon-
go do ano – sem contar a 
temporada, época em que 
são estimados um milhão 
de turistas no município.
Além desse registro, ou-
tras matérias recentemen-
te divulgadas constatam 
que Ubatuba aparece na 
lista tanto como tendên-
cia mundial para 2018, 
como destino mais pro-

curado para comemorar o 
réveillon.
Uma matéria publicada 
pela revista Vogue, base-
ada em dados do Airbnb, 
revela quais as top 10 ci-
dades que os brasileiros 
procuram para se hospedar 
no réveillon. Ubatuba apa-
rece em oitavo lugar, divi-
dindo rancking com desti-
nos internacionais, como 
Orlando e Punta del Este.
Já o Portal Vix apontou a 
Capital do Surf como uma 
das três praias brasileiras 
incríveis escolhidas como 
tendência mundial para 
2018. Segundo à matéria, 
a procura para visitar Uba-
tuba em 2018 aumentou 

181% em relação a 2017.
O “Hypeness”, definido 
como um portal de inova-
ção e inspiração, sugeriu 
aos leitores seis praias pa-
radisíacas no Litoral Nor-
te de São Paulo – quatro 
delas em Ubatuba: Cedro, 
Itamambuca, Félix e Pru-
mirim. A tendência é que o 
fluxo de visitantes aumen-
te, também, com a chegada 
de três Cruzeiros Maríti-
mos no primeiro trimestre: 
o MSC Música nos dias 27 
de fevereiro e 2 de março, 
e o Costa Fascinosa no dia 
6 de março – só para este 
último, a previsão é de 
3860 passageiros vindos 
da Argentina.

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
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Balcão de Empregos
fecha 2017 com 1.051 

vagas geradas

Última etapa do Torneio Municipal 
de Futevôlei será realizada no dia 

14 de janeiro

Cota única do IPTU 2018 
com 10% de desconto vence 

dia 31 em Caraguatatuba

Balanço do Balcão de Em-
pregos de Taubaté indica 
que o município encerrou 
o ano de 2017 com a ge-
ração de 1.051 postos de 
trabalho.
De acordo com o balanço, 
o setor do comércio cor-
responde pela maior parte 
das contratações, cerca de 
70% do total do ano. O se-
tor de construção foi o que 
menos contratou no ano 
passado em Taubaté.
Com o lançamento do 
programa Acelera Tauba-
té, a expectativa é de que 

A última etapa do Torneio 
Municipal de Futevô-
lei será disputada no dia 
14 de janeiro (domingo),  
na praia Martim de Sá, às 
9h30. A participação no 
torneio é gratuita e qual-

A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda, 
iniciou a distribuição dos 
carnês do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no) de 2018. A cota úni-
ca, com desconto de 10%, 
vence no próximo dia 31 
de janeiro.  Caraguatatu-
ba espera arrecadar R$ 
64.134.435 com o impos-
to.
A 2ª via do carnê do IPTU 
pode ser solicitada a par-
tir do dia 2 de janeiro, na 
Seção de Tributos Imobi-
liários (Cadastro/Guichê 
4), no Paço Municipal, no 
Centro.
O proprietário também 
pode acessar 2ª via pelo 

ocorra um impacto direto 
no setor da construção em 
2018, com a captação de 
mão de obra para a mobi-
lização dos canteiros e o 
início das obras. Cerca de 
200 empregos diretos de-
vem ser gerados nesta pri-
meira fase do programa.
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 
(ou CNH), comprovante 
de endereço e carteira de 
trabalho. A orientação é 
que o cadastro seja sempre 
atualizado para gerar mais 

quer pessoa que estiver 
inscrita pode jogar.
As inscrições podem 
ser efetuadas no local 
de disputa do torneio, 
até às 9h. Não existe 
um limite de inscritos,  

site www.caraguatatuba.
sp.gov.br,  na parte desti-
nada aos  “Serviços ao Ci-
dadão/Serviços Tributos”. 
É necessário ter em mãos 
o número da Inscrição 
Cadastral do imóvel para 
acessar a 2ª via e impri-
mir. Caso o contribuinte 
não tenha o número, bas-
ta solicitar pelo e-mail 
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170/8221/8108 (Cadas-
tro).
Fevereiro – Também há 
opção de pagar à vista, 
com 5% de desconto, até 
o dia 20 de fevereiro. Há 
ainda a opção de dividir o 
carnê em 11 vezes, sendo 

oportunidades ao candida-
to.
O atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h, e as vagas 
são atualizadas constan-
temente no site da prefei-
tura: http://www.taubate.
sp.gov.br/empregos/rela-
cao-de-vagas-balcao-de
-empregos/.
A unidade está localiza-
da no Emprega Taubaté, 
na praça Dr. Barbosa de 
Oliveira, s/n, Centro (piso 
superior da Rodoviária 
Velha).

e por isso o sorteio dos 
confrontos será feito mo-
mentos antes do início da 
etapa.
Os seis primeiros no 
ranking ao final do torneio 
receberão troféus.

a primeira parcela para o 
dia 20 de fevereiro. Nos 
dias em que o vencimento 
coincidir com finais de se-
mana e feriados, o tributo 
poderá ser pago no próxi-
mo dia útil.
Em Caraguatatuba, o rea-
juste no IPTU 2018 levou 
em conta o mesmo valor 
da correção do Valor de 
Referência do Município 
(VRM), que foi de 1,83 %. 
O VRM foi calculado com 
base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), do IBGE, e pas-
sou de R$ 3,29 para R$ 
3,35 este ano.
A Secretaria Municipal 
da Fazenda lançou 81.602 
carnês de IPTU. Desse 
total, 55.586 representam 
imóveis com edificações 
e 26.016 terrenos; além de 
outros 4.146 lançamentos 
como isentos/imunes.
Serviço
IPTU 2018 – 2ª via
Site: www.caraguatatuba.
sp.gov.br/ link “Serviços 
ao Cidadão/Serviços Tri-
butos”
Seção de Tributos Imobili-
ários (Cadastro/Guichê 4)
Email: cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br
Endereço Paço Municipal: 
Rua Luiz Passos Junior, 50 
– Centro
Telefones: (12) 3897-
8170/8221/8108

Secretaria de Mobilidade
instala semáforo na

Independência

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
instalou nesta sexta-feira, 
dia 29 de dezembro, um 
semáforo na avenida In-
dependência, na altura do 
nº 574. A intervenção visa 
dar mais segurança ao cru-
zamento de pedestres nes-
te trecho da avenida, nas 
proximidades do Banco 
do Brasil.
A lombada eletrônica que 
havia no local foi retirada 
e será instalada no início 
de 2018 na avenida São 
Pedro.
Foram realizadas este ano 
instalações de semáforos 
em outros pontos estraté-
gicos do município pela 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana. Entre eles estão a 
avenida dos Bandeirantes 
(em frente ao Pamo São 
João), avenida Marilac e 
no acesso para o viaduto 
da rua Jacques Félix.

 Estas e outras interven-
ções colaboraram para 
uma redução de 13% 
nos acidentes de trânsito 
no período entre janeiro 
e novembro em Tauba-
té. Foram  2.067 ocor-
rências em 2016 e 1.803  
registros no mesmo perío-
do de 2017.
Já as mortes no trânsito 
municipal e nas estradas 
que cortam Taubaté tive-
ram queda de 28% en-
tre janeiro e novembro, 
de acordo com dados do 
Infosiga (Sistema de In-
formações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo). O 
número reduziu de 43 para 
31 no mesmo período des-
te ano.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana trabalha para 
reduzir ainda mais os índi-
ces de mortes de ciclistas e 
pedestres. Para isto, é ne-

cessário aumentar a cons-
ciência destes usuários 
da via de que eles são os 
mais vulneráveis no trân-
sito, que devem redobrar a 
atenção ao se deslocarem 
e, principalmente, respei-
tar as condutas de segu-
rança estabelecidas pelo 
Código de Trânsito Brasi-
leiro, através de ações de 
educação para o trânsito.
Há a necessidade tam-
bém de investimentos 
em infraestrutura para 
ciclistas e pedestres,  
com a implantação de no-
vas ciclovias e ciclofaixas, 
e a adequação de calçadas. 
A Prefeitura de Taubaté 
firmou convênio com o 
Detran-SP e R$ 1,2 milhão 
serão investidos em edu-
cação para o trânsito e em 
sinalização viária no ano 
de 2018, dentro do progra-
ma Movimento Paulista de 
Segurança Viária.
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Escola do Trabalho
realiza cursos rápidos 
de férias em Taubaté

Tinga recebe, no sábado, 
tradicional Festa de

Encerramento da Folia 
de Reis em Caraguá

Taubaté abre cronograma 
de transferências no
ensino fundamental

A partir de hoje, Fundo Social 
atende em novo endereço, no 
centro da cidade de Caraguá

A Escola do Trabalho de 
Taubaté, unidade do Cen-
tro, promove  cursos rá-
pidos de férias. No total, 
são 40 vagas para os cur-
sos de Padaria Artesanal e 
Artesanato. As inscrições 
acontecem de 2 a 5 de ja-
neiro, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30, na 
unidade que fica à rua Ar-
mando Sales de Oliveira, 
284.
Serão formadas duas tur-
mas para o curso de Pada-
ria Artesanal (20 vagas):  
no período da tarde (das 
13h às 16h30) com aulas 
de 15 a 18 de janeiro; e de 
manhã ( das 8h às 11h30) 

A Cia. de Folia de Santos 
Reis de Santo Antônio, 
do bairro do Tinga, reali-
za neste sábado (06/1), a 
partir das 16h, na EMEF 
Lúcio Jacinto dos Santos, 
no Tinga, a 18ª edição da 
Festa de Folia de Reis de 
Caraguatatuba.
A manifestação religiosa 
celebra o fim do ciclo na-
talino e reproduz a passa-
gem bíblica em que Jesus 
Cristo foi visitado pelos 
Reis Magos Melquior, Bal-
tasar e Gaspar.
O cenário da festa repro-
duz o caminho dos reis 
até o presépio e conta com 

A partir desta quarta-feira, 
dia 3 de janeiro, os pais ou 
responsáveis podem  pedir 
a transferência de unidade 
escolar dos filhos estudan-
tes do ensino fundamen-
tal  da Rede Municipal de 
Taubaté.
 O cronograma  para soli-
citar a mudança foi divi-
dido conforme a série do 
aluno e vai até sexta-feira, 
dia 5 de janeiro. Este ca-
dastro prévio é feito para 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Caraguatatu-
ba atenderá, a partir desta 
terça-feira, 2 de Janeiro, 
em novo endereço à Rua 
José Damaso dos Santos 
39, Centro. A nova sede 
fica próxima ao Banco 
Santander da Praça Cân-
dido Motta e o horário de 
atendimento ao público é 
das 9h às 16h30, com cur-
sos de costura, artesanato, 
padaria artesanal e roupas 
para famílias encaminha-
das pelos Cras-Centro de 
Referência de Assistência 

do dia 22 a 25 de janeiro .
Na área de Artesanato (20 
vagas), os alunos apren-
derão  a fazer peças com 
técnicas de decoupagem, 
caixas com tecido e feltro. 
Também serão formadas 
duas turmas: das 8h às 
11h30, com aulas terça, 
quarta e sexta-feira, com 
início dia 9 de janeiro; e 
das 13h às 16h30, na se-
gunda e quinta-feira, e a 
aula começa dia 8 de ja-
neiro.
Podem se inscrever inte-
ressados com idade míni-
ma de 18 anos e que re-
sidam em Taubaté; sendo 
que no ato da inscrição é 

missa solene e um jantar 
produzido com alimentos 
doados pelos donos dos 
presépios visitados du-
rante o mês de dezembro 
e outros parceiros, que é 
oferecido a toda comuni-
dade.
A Companhia é forma-
da por músicos que to-
cam violas, cavaquinhos 
e pandeiros, entre outros 
instrumentos, além dos 
integrantes que represen-
tam os anjos, as virgens, 
a Rainha (Virgem Maria), 
os palhaços, os sentinelas, 
o Rei Herodes, os três Reis 
Magos e os Alferes que 

poder adequar a demanda 
a disponibilidade de va-
gas.  Para atendimento ao 
pedido de mudança é con-
siderada a proximidade da 
unidade a residência do es-
tudante, além da disponi-
bilidade de vaga na escola 
requerida.
Para efetuar o pedido de 
transferência, são neces-
sários originais e cópias 
dos seguintes documentos: 
RG do pai ou responsável, 

Social, além de um peque-
no bazar de roupas usadas 
e customizadas.
Segundo a presidente do 
Fundo e primeira dama, 
Samara Fraschetti Bastos 
de Aguilar, a mudança tem 
como principal objetivo 
melhor atender as comu-
nidades do Centro e região 
Norte. “A região Sul conti-
nuará sendo atendida com 
o curso de Padaria Artesa-
nal no Núcleo do Perequê, 
Cras Sul e Núcleo do Mor-
ro do Algodão. Quanto ao 
atendimento com roupas 

necessário apresentar ori-
ginais e cópias do CPF, 
RG, título de eleitor do 
município e comprovante 
de endereço (de Taubaté).  
Lembrando que o preen-
chimento das vagas será 
por ordem de chegada.
Serviço:
Escola do Trabalho
Cursos: Padaria Artesanal 
e Artesanato
Vagas: 40
Inscrição: de 2 a 5 de ja-
neiro, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30.
Endereço:  Rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284, 
Centro Telefones: 3625-
5060 e 3631-3199

carregam a bandeira com 
a imagem dos Santos Reis. 
A coroação dos novos rei e 
rainha também é destaque 
da festa.
A 18ª Festa de Folia de 
Reis de Caraguatatuba é 
uma realização da Cia. de 
Folia de Santos Reis de 
Santo Antônio do bairro 
do Tinga com o apoio da 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba e da Prefeitura 
de Caraguatatuba.
18ª Festa de Folia de Reis 
de Caraguatatuba
Data: Dia 6/1, sábado
Horários: 16h – Chegada 
da Bandeira
17h30 – Missa Solene
18h30 – Saudações ao Pre-
sépio
20h – Jantar
22h – Passagem da Coroa
23h – Baile
Local: EMEF Lúcio Jacinto 
dos Santos
Endereço: Rua Denilza 
Sebastiana dos Santos, 75, 
Tinga
Entrada Franca
Classificação Livre

certidão de nascimento do 
aluno, comprovante de re-
sidência atual e em nome 
do pai ou responsável, de-
claração de escolaridade e 
Cartão SIM do estudante.
O atendimento acontece 
na Secretaria de Educação 
situada a Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h

para famílias, já estamos 
com uma sala na Sub Pre-
feitura do Porto Novo, das 
8h às 16h30, local onde 
também são realizados os 
cursos do Polo da Cons-
trução Civil”, explica Sa-
mara. A descentralização 
do Fundo Social deve con-
tinuar durante o primeiro 
semestre com ações que 
chegarão à região Norte.
No mês de fevereiro se-
rão iniciadas as inscrições 
para os diversos cursos, 
priorizando famílias assis-
tidas pelos Cras.

Prefeitura de Caçapava oferece 
atividades recreativas para toda

família neste início de ano
A Prefeitura de Caçapava 
através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
por meio da Divisão de 
Esportes, promove o Agi-
ta Férias no início deste 
ano, com atividades re-
creativas e esportivas em 
diversos bairros e escolas 
da cidade, das 10h às 15h. 
O objetivo é proporcionar 
momentos de lazer e qua-
lidade de vida para as fa-
mílias no período de férias 

escolares. Para participar 
não é necessário inscrição, 
as atividades são gratuitas. 
Confira a agenda: Janeiro:
-Dias 15 à 17
Bairro Caçapava Velha
EMEI “Profª. Hieda de 
Mattos Spinelli”
-Dias 18 e 19
Bairro Nova Caçapava
EMEI “Profª Maria Eugê-
nia da S. Ayello Faria”
-Dias 22 à 24
Bairro Vila Menino Jesus

Parque da Moçota
-Dias 25 e 26
Bairro do Pinus do Iri-
guassu
Escola Estadual “Profª Lu-
ciana Damas Bezerra”
-Dias 29 á 31
Bairro Santa Luzia
EMEF “Dr. Raif Mafuz”
Fevereiro:
-Dias 01 e02
Bairro Piedade
EMEF “Profª. Hermengar-
da Rodrigues Braga”


