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A Gazeta dos Municípios

São José recebe Treinão
Beneficente em homenagem 

ao Dia Internacional da Mulher

Instabilidade climática faz Defesa Civil intensificar
monitoramento em áreas de risco em São Sebastião

Fies: resultados já estão
disponíveis para o

conhecimento dos candidatos

No dia 15 de março, 
das 8h às 11h, no 
Parque da Cidade 

Burle Marx, em São José 
dos Campos, irá acontecer 
a 6ª edição do Treinão da 
equipe Juntos Somos Mais 
em homenagem ao dia in-
ternacional  das mulheres, 
mas o evento também é 
aberto para os homens.
O Treinão é beneficente e 
para participar basta levar 
01 unidade do suplemen-
to alimentar “isosource 
soya 1.2 - 1000ml” que 
será doado para pacien-
tes com sonda do GAPC 
de São José dos Campos. 
Também haverá a possibi-
lidade de comprar o item 

A Prefeitura de São 
Sebastião informa, 
por meio da Secre-

taria de Segurança Urbana 
(SEGUR) e Defesa Civil, 

Já está disponível o re-
sultado da seleção do 
Fundo de Financia-

mento Estudantil (Fies) e 
do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies) 
para o primeiro semestre 
de 2020. A lista de pré-
-selecionados da chamada 
única pode ser consultada 
no site do programa ou nas 
instituições de ensino par-
ticipantes.
O estudante interessado 
pela modalidade Fies deve 
complementar a inscrição 
pelo site do programa no 
período de 27 de fevereiro 
a 2 de março. Já os pré-se-
lecionados na modalidade 
P-Fies deverão compare-

de doação em um stand 
presente no evento (R$ 
23,00 reais a unidade). O 
treino conta com percurso 
de 7 km de corrida / 3 km 
de caminhada, e cada par-
ticipante é responsável por 
seu estado de saúde. Após 
o treino haverá lanche co-
munitário, sorteio de brin-
des, desafio da prancha 
entre mulheres, aula de fit 
dance e zumba.
A orientação é que todos 
levem sua hidratação e vão 
de camiseta rosa ou com a 
fantasia da heroína favori-
ta! Entidade beneficiada
O GAPC é uma entidade 
sem fins lucrativos que 
sobrevive unicamente da 

que intensificou o monito-
ramento das áreas de risco 
do município em razão da 
instabilidade do tempo e 
previsão de mais chuvas.

cer à instituição de ensino 
para validação das infor-
mações de sua inscrição 
e contratação do financia-
mento.
De acordo com o MEC, 
estudantes não pré-sele-
cionados na modalidade 
Fies foram automatica-
mente incluídos na lista de 
espera e devem acompa-
nhar sua eventual pré-se-
leção entre 28 de fevereiro 
e 31 de março de 2019, na 
página do Fies. Na moda-
lidade P-Fies não existe a 
etapa de lista de espera.
Neste semestre, o progra-
ma vai oferecer 70 mil 
vagas para financiamento 
estudantil em instituições 

doação de particulares e 
empresas, auxiliando pa-
cientes com câncer maio-
res de 18 anos por meio 
do fornecimento de me-
dicamentos, suplementos 
alimentares, próteses ma-
márias, curativos, perucas, 
fraldas geriátricas, atendi-
mentos com assistente so-
cial, psicólogo, advogado, 
fisioterapeuta, nutricionis-
ta, além de disponibilizar 
terapias alternativas, ofi-
cinas de artesanato, entre 
outras atividades.
Para mais informações so-
bre o evento entre em con-
tato com a ONG através 
dos telefones (12) 3921-
2001 / (12) 99148-3508 .

O prefeito de São Sebas-
tião, Felipe Augusto, afir-
mou que as equipes da 
Defesa Civil realizam vis-
torias pelos locais que re-

privadas de ensino supe-
rior.
Ele está dividido em duas 
modalidades: o Fies a ju-
ros zero para quem tem 
renda familiar de até três 
salários mínimos por pes-
soa e o P-Fies para aque-
les com renda familiar per 
capita de até cinco salários 
mínimos, com juros que 
variam de acordo com o 
banco e a instituição de 
ensino. 
Essa última modalidade 
funciona com recursos dos 
fundos constitucionais e 
dos bancos privados parti-
cipantes.
Com informações da 
Agência Brasil

gistraram ocorrências com 
as últimas chuvas e que 
estão propensos a novos 
incidentes.
“Ainda estamos com al-
gumas remoções pelo en-
charcamento do solo que 
persiste devido ao acu-
mulado, e as chuvas que 
continuam”, considerou o 
prefeito Felipe Augusto.
O município entrou em 
estado de atenção, segun-
do o Plano Preventivo de 
Defesa Civil (PPDC), logo 
após a chuva na manhã 
da última sexta-feira (21), 
quando foi registado mais 
de 200 milímetros de chu-
va, e ocasionando dezenas 
de desalojados e desabri-
gados.
“Estamos em alerta pelas 
novas condições climáti-
cas. Equipes percorrem os 
bairros com maiores índi-

ces pluviométricos e esta-
mos alertando os bairros 
através dos nossos Núcle-
os de Defesa Civil (Nude-
cs) , e também pelas redes 
sociais”, explicou o Coor-
denador de Defesa Civil 
de São Sebastião, Ricardo 
Cardoso. O Governo Mu-
nicipal redobra a atenção 
nas próximas 72 horas, 
nas áreas de encosta e se 
atenta aos sinais de mo-
vimentação de massa, tais 
como, trincas em solo e 
residência, nos bairros de 
Costa Norte e Costa Sul 
do município.
A Defesa Civil permanece 
com o monitoramento das 
áreas de risco do municí-
pio e pede para população 
que em caso ocorrência 
ligue para o número de 
atendimento no telefone 
199. Alerta da Marinha

A Marinha do Brasil, por 
meio do Centro de Hidro-
grafia da Marinha (CHM), 
alerta para formação de 
uma frente fria que pode-
rá provocar ventos fortes 
atingindo a costa de São 
Sebastião.
O aviso de mau tempo in-
forma sobre a intensidade 
de até 74 km/h (40 nós), 
na faixa litorânea entre os 
estados de Santa Catarina, 
ao norte de Laguna (SC), 
Paraná e São Paulo, ao sul 
de Santos (SP), pode che-
gar até o dia 27 pela ma-
drugada.
O alerta da Marinha con-
tinua para que as embar-
cações consultem as con-
dições do tempo e do mar 
antes de irem ao mar e, 
ainda, que banhistas con-
sultem guarda-vidas antes 
de entrar no mar.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, 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 alimen-
tos 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 legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 150, Termo nº 7169
Faço saber que pretendem se casar WANDERLEY AUGUSTO DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA SOUZA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Guaratinguetá-SP, nascido no dia 09 de abril de 
1970, de profissão militar, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, 
nº 51, Ana Candida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de BENEDITO SEBASTIÃO DOS SANTOS, falecido em em 
Guaratinguetá/SP na data de 21 de junho de 2013 e de MARIA DA GLÓRIA GABRIEL DOS SANTOS, de 70 anos, natural 
de Aparecida/SP, nascida na data de 25 de outubro de 1949, residente e domiciliada em Guaratinguetá/SP. Ela é natural de Sil-
veiras-SP, nascida no dia 11 de dezembro de 1962, de profissão autônoma, de estado civil divorciada, residente e domiciliada 
no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ DE SOUZA, de 92 anos, natural de Silveiras/SP, nascido na data de 27 de 
janeiro de 1928 e de MARIA COSTA DE SOUZA, de 85 anos, natural de Silveiras/SP, nascida na data de 21 de novembro de 
1934, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Inovação e sustentabilidade: Bayer 
São José dos Campos investe em 
projetos no ambiente corporativo

O investimento em 
estratégias econo-
micamente sus-

tentáveis e socialmente 
responsáveis dentro do 
setor econômico reflete, 
cada vez mais, o desen-
volvimento de empresas 
e indústrias, impactando 
positivamente os colabo-
radores, clientes e a so-
ciedade. “Para a Bayer, 
sustentabilidade significa 
a capacidade de viabili-
zar o futuro. Por isso, a 
empresa investe tanto em 
ações com a comunidade 
onde está inserida quanto 
em medidas internas que 
contribuem para a preser-
vação do meio ambiente, 
bem-estar dos colaborado-
res, inovação tecnológica 
e economia de recursos”, 
ressalta a Gerente Geral 
da Planta da Bayer em São 
José dos Campos, Sílvia 
Malaman. Entre os proje-
tos internos aplicados pela 
Bayer São José dos Cam-
pos estão a automação de 
aparelhos de ar-condicio-
nado e a troca de luminá-
rias convencionais de rua 
por luminárias de LED.
Marcos Peverati, Enge-
nheiro de Confiabilidade 
Elétrica/Instrumentação 
da Bayer São José dos 
Campos conta que, an-
tes da implementação do 
projeto, os aparelhos de 
ar-condicionado ficavam 
ligados por 24 horas du-

rante os sete dias da se-
mana. Com a automação, 
foram instalados tempo-
rizadores que limitam o 
funcionamento em cinco 
dias na semana, das 6 às 
20 horas. “Seis aparelhos 
já foram automatizados, 
evitando que fiquem liga-
dos desnecessariamente 
no período em que não há 
presença de pessoas nos 
recintos. Com isso, além 
da sustentabilidade, esti-
mamos uma economia de 
R$ 45.000/ano”, afirma.
Sobre as luminárias de 
rua, Peverati explica que 
330 delas - 83% do to-
tal das luminárias de rua 
da Bayer São José dos 
Campos - foram trocadas 
por LED. “As luminárias 
de LED consomem 48% 
menos energia elétrica 
do que as convencionais, 
tendo a mesma eficiência. 
Com isso, além do desen-
volvimento sustentável, 
também estimamos eco-
nomizar R$ 32.000/ano”, 
destaca.
Futuros projetos
Além desses projetos, a 
Bayer São José dos Cam-
pos está desenvolvendo 
outras ações internas que 
visam à sustentabilidade, 
adequação a novas tecno-
logias, bem-estar no am-
biente corporativo e eco-
nomia de recursos, como 
o estudo de diagnóstico 
energético; a substitui-

ção dos atuais medidores 
de custodia; a elaboração 
dos padrões de eficiência 
energética para projetos e 
oportunidades de melho-
rias; o estudo de viabili-
dade da implementação de 
geração de energia elétrica 
solar no site; o estudo para 
a desenergização do trans-
formador da subestação 
principal, entre outras.
A Bayer e a Sustentabili-
dade
Contribuir para o desen-
volvimento sustentável é 
um dos pilares da Bayer. 
Cada vez mais, a compa-
nhia concentra suas ativi-
dades na proteção da bio-
diversidade e na criação 
de soluções para os de-
safios apresentados pelas 
mudanças climáticas. Para 
isso, tem um envolvimen-
to ativo em fóruns, como 
o Pacto Global das Nações 
Unidas, a iniciativa Res-
ponsible Care ? e o Conse-
lho Empresarial Mundial 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (WBCSD). 
Além disso, a companhia 
estabeleceu metas a serem 
alcançadas até 2030, como 
a redução das emissões de 
gases de efeito de estufa 
e a contribuição significa-
tiva para o cumprimento 
dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).
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Projeto Descubra Aparecida
e região lança Selo de Qualidade

para o turismo regional

Municípios recebem cerca
de R$ 1,2 bilhão no terceiro

repasse de ICMS de fevereiro

O projeto Descubra 
Aparecida e Região 
realiza na próxima 

segunda-feira, dia 2 de mar-
ço, o lançamento do Selo de 
Qualidade “Turismo da Fé 
- Excelência Receptiva”. O 
reconhecimento tem o obje-
tivo de destacar os atrativos 
turísticos, empresas de trans-
porte, estabelecimentos de 
alimentação e meios de hos-
pedagem que são referência 
no atendimento aos turistas 
que visitam os municípios do 
Circuito Religioso do Vale 
do Paraíba e região.
Cerca de 20 empreendi-
mentos foram selecionados 
para receber a classifica-
ção durante o lançamento 

O governo do Esta-
do de São Paulo 
transfere nesta 

quinta-feira (27) R$ 1,18 
bilhão em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento é 
referente ao montante ar-
recadado no período de 17 
a 21 de fevereiro. Os va-
lores correspondem a 25% 
da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) defini-
do para cada cidade.
Os municípios já haviam 
recebido R$ 841,1 milhões 
nos repasses anteriores, 
realizados em 11/2 e 18/2, 
relativos às arrecadações 
dos períodos de 3/2 e 7/2 
e 10/2 e 14/2, respectiva-
mente. Com os depósitos 
efetuados hoje, o valor 
acumulado distribuído às 
prefeituras em fevereiro 
sobe para R$ 2,02 bilhões.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 

do selo. Esses locais foram 
avaliados de acordo com 
critérios como qualidade do 
atendimento, acessibilida-
de, limpeza, rouparia (enxo-
val cama e banho), higiene, 
café da manhã e qualidade 
dos alimentos servidos aos 
clientes.  Os estabelecimen-
tos interessados em também 
receber o reconhecimento, 
poderão se inscrever gratui-
tamente no projeto e agendar 
uma visita técnica da equipe 
responsável pela avaliação.
Descubra Aparecida
A programação do evento 
também contará com o lança-
mento do programa Descu-
bra Aparecida, uma websérie 
dividida em 10 episódios, 

Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas no site da Fazenda, 
no link Acesso à Informa-
ção > Transferências de 
Recursos > Transferências 
Constitucionais a Muni-
cípios . No primeiro mês 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 2,73 bilhões 
aos municípios paulistas. 
Agenda Tributária
Os valores semanais trans-
feridos aos municípios 
paulistas variam em fun-
ção dos prazos de paga-
mento do imposto fixados 
no regulamento do ICMS. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de 
repasses. 
As variações destes depó-
sitos oscilam conforme o 
calendário mensal, os pra-
zos de recolhimento e o 
volume dos recursos arre-
cadados. A agenda de pa-
gamentos está concentra-
da em até cinco períodos 
diferentes no mês, além de 

apresentados pela guia de 
turismo Zenilda Cunha, que 
traz os principais locais de 
peregrinação e visitação de 
Aparecida.
Além de destinos obrigató-
rios, como o Santuário Na-
cional e todos os seus mo-
numentos, os vídeos trazem 
também detalhes de locais 
importantes da devoção a 
Nossa Senhora, como a Ba-
sílica Velha, a Passarela da 
Fé, o Memorial dos Reden-
toristas, o Morro do Cruzei-
ro, o Caminho do Rosário e 
o Porto Itaguaçu. Também 
são apresentados pontos tu-
rísticos como os Bondinhos 
Aéreos, o Trem do Devoto e 
o Memorial da Devoção.

outros recolhimentos di-
ários, como por exemplo, 
os relativos à liberação 
das operações com impor-
tações.
Índice de Participação dos 
Municípios
Os repasses aos municí-
pios são liberados de acor-
do com os respectivos Ín-
dices de Participação dos 
Municípios, conforme de-
termina a Constituição Fe-
deral, de 5 de outubro de 
1988. Em seu artigo 158, 
inciso IV está estabeleci-
do que 25% do produto da 
arrecadação de ICMS per-
tencem aos municípios, e 
25% do montante transfe-
rido pela União ao Estado, 
referente ao Fundo de Ex-
portação (artigo 159, inci-
so II e § 3º).
Os índices de participação 
dos municípios são apu-
rados anualmente (artigo 
3°, da LC 63/1990), para 
aplicação no exercício se-
guinte, observando os cri-
térios estabelecidos pela 
Lei Estadual nº 3.201, de 
23/12/81, com alterações 
introduzidas pela Lei Esta-
dual nº 8.510, de 29/12/93.
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Carnaval de Sanja em São 
José dos Campos é sucesso

e recebe 15 mil foliões

Taubaté Shopping vai ter
palestra sobre empoderamento 

de pessoas com deficiência

A primeira edição do 
Carnaval de Sanja 
recebeu mais de 15 

mil pessoas em quatro dias 
de folia no Palácio Sunset, 
em São José dos Campos, 
entre os dias 22 e 25 de fe-
vereiro.
O evento realizado pelo 
SantOnofre Bar e Effect 
Entretenimento contou 
com diversas atrações 
como a banda
Exaltasamba, Henrique 
& Diego, Jeito Moleque, 
Talis & Welinton, Fernan-
do & Fabiano, Brilho no 
Olhar, Banda Zazu ( Bate-

Para marcar o início 
das ações que reme-
tem ao mês de cons-

cientização da Síndrome 
de Down, em março, o 
Taubaté Shopping rece-
be no próximo dia 1º de 
março (domingo), às 10h, 
a palestra “Como empode-
rar pessoas com deficiên-
cia” e a exibição do docu-
mentário “Expedição 21”. 
A ação é realizada pela 
Família Down de Taubaté 
e será conduzida pelo edu-
cador social e diretor de 
cinema, Alex Duarte.
A palestra faz parte de 
uma recente pesquisa con-
duzida por Alex sobre a 
autonomia das pessoas 
com deficiência. Após a 
palestra, haverá a exibi-
ção do documentário. O 
evento será solidária, com 
a doação de 1 quilo de ali-
mento não perecível, e irá 
ocorrer no hall do cinema - 
para fazer a inscrição pré-
via, clique no link: http://

ria de Carnaval), Léo Mi-
nas, DJ Vaz, entre outros.
A partir de agora, o Carna-
val de Sanja entra para o 
calendário oficial de even-
tos em São José dos Cam-
pos. “Tudo que é novo tem 
risco, mas acreditamos 
que estamos no momento 
certo, São José tem cresci-
do muito no entretenimen-
to. 
Devido a este cenário 
atual, pensamos: agora 
chegou a hora, São José 
merece um carnaval gran-
de, com atrações fortes e 
excelente estrutura’’, afir-

bit.ly/palestrataubatesho-
pping. A entrega das doa-
ções deve ser feita no dia 
do evento, quando deverá 
ser apresentada a inscrição 
e um documento com foto.
Sobre a palestra e Alex 
Duarte
Alex Duarte traz uma ex-
periência enriquecedora 
sobre como lidar com as 
diferenças e julgamentos e 
as maneiras para fortalecer 
o estado emocional. Alex 
trabalha o empoderamento 
pessoal, como buscar ati-
tude mental positiva e ver 
a deficiência como algo 
que alavanca as oportuni-
dades e jamais segrega as 
pessoas. 
A palestra é uma orienta-
ção de como gerir emo-
ções, controlar seu próprio 
destino, com           res-
ponsabilidade e respeito 
ao outro.
Alex é diretor do filme e 
projeto Cromossomo 21 
e há 10 anos é palestrante 

ma Carlos Nunes, diretor 
do SantOnofre e da Effect 
Entretenimento que junto 
com seu sócio Bruno San-
tos anunciam para 2020 
um calendário de even-
tos confirmados também 
no Palácio Sunset como 
A Festa, Festa Índigo e 
Zazueira edição especial.
Neste sábado, 28/2, os em-
presários anunciam tam-
bém uma festa de ressaca 
do Carnaval de Sanja, fe-
chando com chave de ouro 
a celebração da data. O 
evento acontecerá no San-
tonofre Bar.

na área e inclusão e autor 
de três livros. Foi profes-
sor pelo Ponto de Cultura 
ACI, tornou-se o primei-
ro jovem a documentar a 
Missão de Paz da ONU, 
no HAITI, e foi um dos re-
presentantes do Brasil na 
ONU pelo dia internacio-
nal da Síndrome de Down.
Informações Gerais
- Permitido a entrada de 
bebês até 18 meses no colo 
ou carrinho (não necessita 
de inscrição);
- Permitido a entrada de 
adolescentes a partir de 
13 anos acompanhado dos 
pais ou responsável (ne-
cessita de inscrição);
- O evento terá acessibili-
dade da comunicação atra-
vés da Libras;
- Acessibilidade de áudio 
descrição  (disponível 8 
aparelhos, sendo necessá-
ria a solicitação no ato da 
Inscrição).
* Não disponibilizaremos 
Certificado.


