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A Gazeta dos Municípios

ADL de outono reforça alerta contra
o Aedes aegypti em Taubaté

Secretaria Saúde realiza
mais de mil procedimentos no

Castolira em Pindamonhangaba

Troca de arroz por ingresso do Parque 
Trombini será na próxima terça-feira 

(07/05) em Caraguatatuba

A ADL (Análise de Densi-
dade Larvária) de outono 
realizada pela Prefeitura 
de Taubaté em abril re-
força o alerta para riscos 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
com 3,9 pontos no IB (Ín-
dice Breteau).
Apesar do indicador apre-
sentar redução em relação 
ao levantamento de janei-
ro (4,8), os resultados ain-
da preocupam e indicam 
que praticamente todas as 
regiões de Taubaté estão 
em risco.
De acordo com o Minis-
tério da Saúde, o índice 
de tranquilidade é 1,0 ou 
menos. Acima do nível de 
1,5 há risco de epidemia. 
Na amostragem de abril, a 
região 6 apresentou o me-
nor indicador, com 1,49. 
Com IB de 15,14 e 6,81, 
as regiões 5 e 10 são as 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba, por 
meio da unidade local e 
do “Ônibus da Saúde”, 
esteve no bairro Castoli-
ra para realização de di-
versos procedimentos de 
exames. Segundo a Secre-
taria, mais de mil procedi-
mentos foram realizados 
nos dois dias.

A EMEF Prof. Euclydes 
Ferreira, no bairro Pere-
quê-Mirim, é a represen-
tante de Caraguatatuba na 
20ª Gincana da Solidarie-
dade 2019 e tem até o dia 
9 de maio para arrecadar 
arroz, alimento escolhido 
na primeira etapa da com-
petição. Em parceria com 
o Parque Trombini, na ter-
ça-feira (07/05), das 19h 
às 22h, representantes da 
Secretaria de Educação e 
da escola participante es-
tarão em frente ao Parque 
para realizar a tradicional 
troca de arroz por ingres-
sos. A troca funcionará da 

que apresentam os maio-
res indicadores. No caso 
da região 5, o indicador 
elevado ocorreu por con-
ta do encontro de mais de 
30 larvas em garrafas re-
tornáveis em apenas uma 
residência.
A Secretaria de Saúde de 
Taubaté informa que o 
apoio e conscientização 
da população são essen-
ciais neste momento, já 
que cabe às famílias o 
combate aos criadouros 
do mosquito responsável 
pela transmissão da den-
gue, zika, chikungunya e 
febre amarela.
Mais uma vez, pratinhos 
de vasos de plantas vol-
taram a figurar na lista de 
criadouros em potencial, 
assim como os materiais 
inservíveis como latas, 
fracos e plásticos.
Durante a ADL foram co-

Entre crianças e adultos, 
ao todo, de acordo com a 
Secretaria de Saúde, fo-
ram realizados mais de 
mil procedimentos, sendo 
eles: atualização da cartei-
ra de vacinação e realiza-
ção de exames preventi-
vos.
O ônibus que ficou pa-
rado em frente à unidade 

seguinte forma: 2kg de 
arroz valem um ingresso; 
5kg valem 3 ingressos e 
15kg – 10 ingressos. A 
ação contará também com 
apresentação da Banda 
Marcial Municipal de Ca-
raguatatuba (Bammac), 
regida por Daniel Severo 
Maciel. A Gincana da So-
lidariedade tem o objetivo 
de instigar o espírito de 
solidariedade e compa-
nheirismo. Todo alimento 
arrecadado é destinado ao 
próprio município e será 
designado para 16 entida-
des sociais da cidade.
Caraguá foi campeã por 

letadas amostras em imó-
veis escolhidos aleatoria-
mente por toda a cidade, 
que foi dividida em 10 
regiões. 
Foram vistoriados cerca 
de 6.000 imóveis, média 
de 600 por área. 
Os resultados obtidos ge-
ram o IB, um valor numé-
rico que define a quanti-
dade de insetos em fase 
de desenvolvimento en-
contrados nos locais visto-
riados e permite saber em 
quais regiões da cidade há 
maior risco de transmis-
são da dengue.
Taubaté terminou abril 
com 39 casos positivos 
de dengue, dos quais 21 
autóctones e 18 importa-
dos. No mesmo período 
do ano passado foram 28 
casos (24 autóctones e 4 
importados). Não há casos 
de chikungunya, zika e fe-

de saúde local, auxiliou 
na realização exames pre-
ventivos, também contou 
com a participação de um 
palhaço que fez a alegria 
da criançada.
O “Ônibus da Saúde” está 
percorrendo diversos pon-
tos da cidade, em especial 
a área rural, para atendi-
mentos à população.

quatro vezes da Ginca-
na da Solidariedade, em 
2008, com a Emef Profª 
Antonia Antunes Arouca 
(Massaguaçu); em 2011, 
com a Emef Prof. Luiz 
Ribeiro Muniz (Martim 
de Sá); em 2013, com a 
EMEF Prof. Lúcio Jacinto 
dos Santos (Tinga); e em 
2014, com a EMEF Dr. 
Carlos de Almeida Rodri-
gues (Indaiá).
A 20ª Gincana da Solida-
riedade é promovida pela 
TV Vanguarda em parce-
ria com os municípios do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte.

bre amarela. O número de 
casos confirmados mostra 
que o envolvimento da 
população nas ações de 
prevenção e combate ao 
mosquito Aedes aegypti 
traz resultados.
Mapa da ADL
ADL Geral
2018
Janeiro – 6,7 (esse foi o 
último levantamento divi-
dido por 6 regiões)
Abril – 3,5
Julho – 1,2
Outubro – 2,6
2019
Janeiro – 4,8
Abril – 3,9
Área 1
Abril 2019 – 1,83
Bairros: Água Quente, 
Jardim Jaraguá, Jardim 
Califórnia, Jardim dos Es-
tados, Vila São Geraldo, 
Parque Santo Antônio, 
Jardim Mourisco, Vila 
Nossa Senhora das Gra-
ças, Vila IAPI, Jardim da 
Luz e Granja Daniel
Área 2
Abril 2019 – 2,65
Bairros: Parque São Luiz, 
Areão, Parque Sabará, 
Jardim Garcez, Comerci-
ários II, Esplanada San-
ta Terezinha, Esplanada 
Santa Helena, Conj. Hab. 
Milton de Alvarenga Pei-
xoto, Parque Planalto, 
Parque Ipanema, Canuto 
Borges, Jardim das Hor-
tênsias, Recanto dos Co-
queirais, Jardim Rezende, 

Vila Albina e Jardim Santa 
Catarina
Área 3
Abril 2019 – 1,82
Bairros: Comerciários I, 
Vila Prosperidade, Vila 
Bela, Jardim Mesquita, 
Parque Aeroporto, Jardim 
das Bandeiras, Parque dos 
Bandeirantes, Vila Costa, 
Santa fé, Vila Odete, Chá-
cara do Visconde, Taubaté 
Village, Vila Edmundo, 
Bosque Flamboyant, Bar-
ranco, Portal da Manti-
queira e Esplanada Inde-
pendência
Área4
Abril 2019 – 2,59
Bairros: Quiririm, CE-
CAP, Dom Bosco, Bon-
fim, Novo Horizonte, 
Chácara Flórida, Jardim 
dos Pássaros, Jardim Oa-
sis, Piracangaguá e Jardim 
Santa Tereza.
Área 5
Abril 2019 – 15,14
Bairros: Distrito Una, 
Residencial San Marino, 
Gurilândia, Vila Olímpia, 
Parque Urupês, Parque 
Taubateguassu, Lotea-
mento Bardan, Residen-
cial Shalon, Jardim Ana 
Rosa, Vila São José, Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, Jardim do Sol e Par-
que Paduan
Área 6
Abril 2019 – 1,49
Bairros: Jardim Ana Emí-
lia, Vila São Carlos, Jar-
dim Maria Augusta, Jar-

dim Santa Clara, Centro e 
Chácara Pastoreli
Área 7
Abril 2019 – 5,40
Bairros: Alto São João, 
Santa Luzia, Independên-
cia, Jaboticabeiras, Jardim 
das Nações, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes, 
Humaitá, Chácara Hipóli-
to e Jardim Eulália.
Área 8
Abril 2019 – 2,07
Bairros: Itaim, Chácara 
Silvestre, Parque Três Ma-
rias, Alto São Pedro, Fonte 
Imaculada, Jardim Améri-
ca, Terra Nova, Bosque da 
Saúde e Granjas Reunidas 
São Judas Tadeu
Área 9
Abril 2019 – 1,82
Bairros: Campos Elíseos, 
Granjas Panorama, Belém, 
Jardim Baroneza, Jardim 
Julieta, Jardim Eliete, Jar-
dim Eulália, Granja Santa 
Terezinha, Caixa D’água, 
Hípica Pinheiro, Cidade 
Jardim, Cidade de Deus, 
Jardim Paulista e Cataguá 
Way
Área 10
Abril 2019 – 6,81
Bairros: Barreiro, São 
Gonçalo, Quinta das Fru-
tas, Quinta dos Eucalip-
tos, Sítio Tangará, Sítio 
Belo Horizonte, Jardim 
Continental, Estoril, Mo-
rada dos Nobres, Chácaras 
Ingrid, Marlene Miran-
da, Vila Velha e Chácara 
Dallas



página 2 A GAzetA dos Municípios 04-05-06 de maio de 2019

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 04/05/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu 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.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

Taubaté supera 43,6 mil 
doses de vacinas
contra influenza

Balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té indica que já foram 
aplicadas 43.605 doses 
da vacina contra influen-
za no município desde o 
início da campanha em 10 
de abril. Grupos tradicio-
nalmente refratários à va-
cinação, como gestantes 
e puérperas, são agora os 
que apresentam os maio-
res percentuais de cober-
tura vacinal. Em números 
absolutos, os idosos são 
os que apresentam o maior 
quantitativo de doses apli-
cadas. O balanço da vaci-
nação desta quinta-feira 
também traz números de 
doses aplicadas em pa-
cientes com algum tipo de 
comorbidade e policiais.
Para o dia D, no próximo 
sábado, 4 de maio, está 
prevista uma programação 
específica em oito unida-

des de saúde das 8h às 17h 
sem intervalo para o al-
moço (UBS Mais Fazen-
dinha, UBS Mais Gurilân-
dia, UBS Mais Aeroporto, 
UBS Mais Independên-
cia, UBS Mais Mourisco, 
Pamo Novo Horizonte, 
Pamo Marlene Miranda e  
Pamo Continental).
A campanha segue até o 
dia 31 de maio. Mais in-
formações podem ser obti-
das junto à Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
pelo telefone 3629-6232.
Campanha de vacinação 
contra influenza (prévia 
de 10 de abril a 2 de maio)
Total de doses aplicadas: 
43.605
Total de doses para os pú-
blicos alvo com meta de 
cobertura: 35.763 (cober-
tura de 51,89%)
Crianças
Público – 20.254

Doses aplicadas – 9.996
Cobertura – 49,35%
Gestantes
Público – 2.963
Doses aplicadas – 1.618
Cobertura – 54,6%
Puérperas
Público – 487
Doses aplicadas –558
Cobertura – 114,5%
Trabalhadores da Saúde
Público – 8.904
Doses aplicadas – 4.070
Cobertura – 45,7%
Idosos
Público – 32.323
Doses aplicadas – 17.472
Cobertura – 54,05%
Professores
Público – 3.977
Doses aplicadas – 2.049
Cobertura – 51,52%
Pacientes com comorbida-
de (sem meta de cobertu-
ra) – 7.738 doses
Policiais (sem meta de co-
bertura) – 104 doses
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Exposição de fotos retrata luta e 
superação de pacientes em

tratamento e curados do câncer

Homenagem ao
Dia das Mulheres 

1ª Caminhada 
da Mulher

em Tremembé,
quando se 

comemora no 
mês de Março, 
Dia da Mulher

A Estação Chick Show, 
com apoio institucional 
da Ong – Organização não 
Governamental GAPC 
(Grupo de Apoio a Pesso-
as com Câncer) e Abrale 
(Associação Brasileira de 
Linfoma e Leucemia) re-
aliza exposição de fotos 
‘Superando o Câncer em 
Todas as Estações’, de 3 
a 12 de maio, no Serramar 
Shopping. 
A abertura da mostra será 
nesta sexta-feira (03/05), 
às 18h, e contará com a 
presença dos pacientes 
modelos.

A Câmara Municipal da 
Estância Turística  de Tre-
membé, a Casa da Cultura 
Professor Quintino Junior 
e a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil - Subseção 
de Tremembé realizou o 
evento que foi entregue  o 
prêmio “Mulher em Des-
taque 2019” da cidade de 
Tremembé no dia 13 de 

A OAB  de Tremembé 
encerra as comemora-
ções do Mês da Mulher 
com a 1a Caminhada da 
Mulher Advogada con-
tra Violência - OAB de 
Tremembé. O evento 
organizado pela Comis-
são de Esportes da OAB 
contou com o Apoio 
da Polícia Militar que 
acompanhou os parti-
cipantes durante todo o 
percurso. 
A OAB contou ainda 
com o patrocínio da Pa-
daria Nosso Pão, Má-
ximo Supermercado, e 
Irmãos Costa, podendo 
assim oferecer um café 
da manhã no encerra-
mento das atividades es-
portivas.

As fotografias feitas pela 
fotógrafa Keylla Key fo-
ram realizadas em evento 
de valorização e reinser-
ção do paciente no conví-
vio social e busca incenti-
var a prevenção a qualquer 
tipo de câncer.
Segundo os organizado-
res, a missão da exposição 
é apresentar histórias reais 
com o propósito de mos-
trar que a doença não pode 
os impedir de vencer, tan-
to física quanto psicologi-
camente.
Ao todo, foram nove pa-
cientes clicados durante 

março de 2019, no Salão 
nobre da Edilidade.
Foram homenageadas:
Lygia Maria Marques Fra-
zão - Jurídica
Márcia Cristina Rodrigues 
- Educação 
Anna Okamoto Fagundes 
- Saúde
Janini Rodrigues de Oli-
veira - Esporte

desfile, que junto aos seus 
retratos anexaram frases 
de motivação para incen-
tivar e inspirar outras pes-
soas que forem visitar o 
acervo.
Serviço
Exposição ‘Superando o 
Câncer em Todas as Esta-
ções’
Abertura: 3/5, sexta-feira
Hora: às 18h
Visitação: de 3 a 12/5, das 
10h às 22h
Local: Avenida José Her-
culano, 1.086, Pontal de 
Santa Marina – Caragua-
tatuba

Rita José Neves Manfre-
dini - Empreendedorismo
Gracia Batista de Oliveira 
- Cultura
Conceição Feline Molina-
ro - In Memorian
Elaine Aparecida Albessu 
- Segurança Pública
Rosa dos Santos - Social
O evento foi realizado 
com grande público.
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Secretaria de Educação convoca 
para Educação Infantil

Fundo Social de Solidariedade 
de Caçapava oferece 150 vagas 

para cursos gratuitos

A Secretaria de Educação 
de Taubaté convoca pais 
ou responsáveis por crian-
ças que estão na lista de es-
pera da Educação Infantil. 
A lista de convocação está 
disponível em http://www.
taubate.sp.gov.br/infantil/. 
O  período de matrículas 
para esses convocados vai 
de 6 a 10 de maio na Se-
cretaria de Educação, na 
praça Oito de Maio, 17, 
centro.
Nessa convocação, foram 
chamadas 175 crianças 
para os níveis Berçário, 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava rece-
be inscrição, nos dias 6, 7 
e 8 de maio, para 150 va-
gas em nove modalidades 
de cursos gratuitos. 
São ofertadas vagas nas 
modalidades artesanato 
em EVA (30 vagas), ma-
quiagem (10 vagas), pin-
tura em tecido (10 vagas), 
pintura em madeira (10 

Maternal I e Maternal II.
As matrículas para a Edu-
cação Infantil, para crian-
ças de três anos e oito 
meses a cinco anos e sete 
meses, e para o Ensino 
Fundamental é imediata 
na Secretaria de Educa-
ção. 
Já para as crianças de qua-
tro meses a três anos e 
sete meses, os pais devem 
comparecer para inscrever 
seus filhos na lista de es-
pera.
Para efetivar a matrícula é 
necessário apresentar ori-

vagas), boneca de pano 
(20 vagas), padaria artesa-
nal (20 vagas), confeitaria 
– bolos caseiros (10 va-
gas), artesanato em feltro 
(10 vagas) e 30 vagas para 
o projeto Natal Espetacu-
lar.
As inscrições podem ser 
feitas na sede do Fundo 
Social, na rua Alberto Pin-
to de Faria, 280, Jardim 

ginal e cópia dos seguin-
tes documentos: certidão 
de nascimento da criança; 
CPF da criança e do res-
ponsável; cartão SIM da 
criança; comprovante de 
endereço atual em nome 
do responsável; documen-
to com foto do responsá-
vel; declaração de empre-
go ou carteira de trabalho 
(para período integral, 
desde que haja vaga). O 
atendimento é às segun-
das, quartas e sextas das 
8h às 11h e terças e quin-
tas das 14h às 17h.

Julieta, das 9h às 11h e das 
13h30 às 16h. 
Os cursos são destinados a 
pessoas acima       de 16 
anos.
No ato da inscrição, é ne-
cessário apresentar cópias 
dos seguintes      documen-
tos: RG, CPF e compro-
vante de endereço de Ca-
çapava. Informações pelo 
telefone (12) 3655-6193.


