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A GAzetA dos Municípios

Taubaté Cycling Team
inicia temporada no

GP São José dos Campos 

Cras abre 30 vagas
para curso de padaria
artesanal em Taubaté

Prefeitura fiscaliza bares 
em Taubaté

Troca de ingressos para
EMS Taubaté Funvic x Vôlei 

Ribeirão começa hoje

A equipe de ciclis-
mo de Taubaté 
(Taubaté Cycling 

Team | Tarumã) fez sua 
estreia na temporada 2020 
disputando o GP São José 
dos Campos de Ciclismo 
“Urban Challenge”, prova 
realizada no domingo, dia 
26 de janeiro.
A equipe para 2020 é 
composta pelos ciclistas 

O Centro de Re-
ferência em As-
sistência Social 

(Cras) do São Gonçalo 
abre, das 8h às 16h, as 
inscrições para o curso de 
padaria artesanal. Serão 
ofertadas 15 vagas para a 
unidade e 15 para a Casa 
Helena Cadorini Montei-
ro, no bairro do Belém, 
que também faz parte do 
território.
Ao todo serão nove aulas, 

A Secretaria de Se-
gurança Pública 
de Taubaté promo-

veu, com apoio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
e em parceria com a Polí-
cia Militar, uma operação 
de fiscalização em bares 

Os ingressos para a 
partida entre EMS 
Taubaté Funvic e 

Vôlei Ribeirão começam a 
ser trocados hoje.
A partida, válida pela 3ª 
rodada do returno da Su-
perliga 2019/2020, acon-
tece sexta-feira, dia 31 de 
janeiro, às 20h, no ginásio 
do Abaeté.
Estarão disponíveis 1.100 
ingressos que podem ser 
trocados na Secretaria de 
Esportes e Lazer de Tauba-
té, Clínica Sorridents, na 
Loja do Burro no Taubaté 
Shopping, Via Auto Sho-
pping ou reserva pelo App 
do Vôlei Taubaté. Cada 
pessoa poderá trocar, no 
máximo, dois ingressos e 
deverá apresentar o CPF 
ou RG no momento da tro-
ca. Crianças de até 4 anos 
não precisam de ingresso.
Cada ingresso será trocado 
por um quilo de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar). Em caso de dois 
ingressos, o torcedor de-
verá levar 2 (dois) quilos 
de alimento. Pelo aplicati-
vo do time, cada torcedor 
poderá reservar somente 
um ingresso e deverá levar 
a doação no dia do jogo.

Alan Valêncio Maniezzo; 
Antônio Luan Nascimen-
to da Matta; Breno França 
Sidoti; Cristian Egídio da 
Rosa; Guilherme Henrique 
Barcelos Soares; Josimar 
Oliveira do Sacramento e 
Márcio Ferreira Bigai. A 
equipe chefiada por Mar-
cos Rodrigues ainda terá o 
mecânico Cristiano Mou-
ra. Em São José, o desta-

das quais uma teórica, em 
que o aluno não pode fal-
tar. As demais aulas serão 
práticas. As aulas no Cras 
começam dia 4 de feverei-
ro, das 13h às 16h (sempre 
às terças) e na Casa do Be-
lém, no dia 5, das 13h às 
16h (sempre às quartas).
Serão ensinadas técnicas 
de elaboração de vários 
tipos de pães, bem como 
orientação do processo de 
embalagens e comerciali-

no último final de semana.
A operação, realizada nas 
noites de 24 e 25 de ja-
neiro,  teve como objetivo 
verificar o cumprimento 
da legislação municipal e 
combater irregularidades.
Ao todo, oito estabeleci-

O portão de acesso ao pú-
blico será aberto uma hora 
antes do início da partida. 
Não é permitida a entrada 
de instrumentos musicais 
(somente com autorização 
prévia da Polícia Militar), 
capacetes, copinho de 
água fechado, guarda-chu-
vas e bebidas, alcoólicas 
ou não, em garrafa ou la-
tinha.
A organização recomenda 
que os torcedores não dei-
xem para trocar os ingres-
sos na última hora, já que 
a expectativa é que o giná-
sio do Abaeté fique lotado 
para a partida.
Pontos de troca:
– Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h – In-
gressos disponíveis: 200
– Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro). Horário: das 
8h30 às 18h – Ingressos 
disponíveis: 100
– Loja do Burro no Tauba-
té Shopping (Av. Charles 
Schnneider, 1700 – Vila 
Costa). Horário: 12h às 
20h – Ingressos disponí-
veis: 300
– Via Auto Shopping (Av. 
Dom Pedro I, 7231 – Esto-

que ficou com Giovanna 
Silva, campeã na categoria 
infanto-juvenil, e com Ra-
fael Jesus, terceiro coloca-
do na categoria infantil.
O próximo compromisso 
da equipe será no Desafio 
Sesc Verão de Ciclismo, 
prova que será realizada 
no dia 9 de fevereiro, nas 
imediações do Parque das 
Águas, em Sorocaba.

zação dos produtos.
Serviço:
Curso de Padaria Artesa-
nal
Cras São Gonçalo (15 va-
gas)
Rua Camilo Gomes Quin-
tanilha, 60
Telefone: 3631-1494
Casa Helena Cadorini 
Monteiro (15 vagas)
Rua Luís Quintiliano de 
Souza nº 59
telefone: 3622-1659

mentos foram notificados. 
Entre as irregularidades 
estavam  perturbação do 
sossego, ocupação do pas-
seio público, falta de Auto 
de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB) e falta 
de inscrição municipal.

ril) Horário: 10h às 19h – 
Ingressos disponíveis: 200
– App “Vôlei Taubaté” – 
Ingressos disponíveis: 300 
(levar o ticket de reserva e 
mais um brinquedo.)
Cota preferencial:
Para todos os jogos da 
temporada 19/20, serão re-
servados 10% dos ingres-
sos colocados para a troca 
para atender as pessoas de 
grupos especiais, ou seja, 
pessoas com deficiência 
(PCD), idosos com idade 
igual ou superior a 60 anos, 
gestantes e pessoas acom-
panhadas por crianças de 
colo (Lei nº 10.048, de 8 
de novembro de 2000). Os 
mesmos deverão apresen-
tar, no momento da troca, 
documentos comprobató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário.
Caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessida-
de, caberá a organização 
decidir se pode ou não re-
alizar a troca. Além do do-
cumento comprobatório, 
o torcedor de necessidade 
especial também deverá 
apresentar o seu CPF e as 
doações correspondentes a 
quantidade de ingressos.
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Caçapava realiza 
de 20 a 25 de fe-
vereiro o “Car-

naval Simpatia 2020”. A 
programação, promovida 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer, contará 
com desfile de blocos na 
avenida Coronel Mano-
el Inocêncio, no Centro; 
apresentação da banda 
Gruporão com repertório 
de marchinhas na Pra-
ça da Bandeira e apoio à 
programação nos bairros 
Caçapava Velha, Village 
das Flores e Jardim Rafa-
el. O Bloco do Mário, que 
se destaca pela irreverên-
cia, abre a programação 
na quinta-feira, dia 20, às 
21h. No dia 21, às 21h, a 
diversão fica por conta do 
bloco Chitaiada. O grupo 
está completando 13 anos 
de existência e tem como 
característica a valoriza-
ção da cultura popular, 
com foliões trajando rou-
pas de tecidos de chita e 
chitão. De sábado a terça-
-feira, serão realizados os 
desfiles de mais blocos de 
embalo, sempre das 19h às 
23h. Na Praça da Bandei-
ra, o Carnaval de Marchi-
nhas acontece de sábado a 
terça-feira, das 19h às 23h, 
com matinês no domingo 
e na terça-feira, das 15h às 
18h. A animação fica por 
conta da banda Gruporão.
Nos Bairros
Além da programação na 
região central, haverá tam-
bém eventos nos bairros, 
com o apoio da Prefeitura. 
De 21 a 25, o bairro Ca-
çapava Velha terá o Bloco 
Clareira da Mata, sempre 
das 18h às 23h, na praça 
da igreja Nossa Senhora 
D´Ajuda, e matinês no do-
mingo e na terça-feira, das 
15h às 18h.

No Village das Flores, o 
Bloco dos Mendigos pro-
mete animar o bairro no 
sábado, dia 22, e domingo, 
dia 23, das 14h às 22h.
Outro destaque será o blo-
co No Mundo da Lua, da 
Associação Cultural Lua 
Bailarina, que fará progra-
mação especial no bairro 
Jardim Rafael, no dia 25, 
das 10h às 18h.
Pré-Carnaval
Caçapava terá também 
programação pré-carna-
valesca. No dia 1º de fe-
vereiro, o bloco É Peque-
no mas Vai Crescer fará 
concentração na Praça da 
Bandeira, às 13h, e desfila 
pelas ruas do Centro com 
destino ao GAMT - Gru-
po de Assessoria e Mobi-
lização de Talentos. Neste 
ano, a instituição realiza o 
GAMT Folia com ativida-
des nos dias 01, 7, 8, 14, 
15, 20, 21 e 22 de feverei-
ro, em diversos horários. A 
programação contará com 
música, blocos, espaço 
criança e praça de alimen-
tação.
No dia 15 de fevereiro, 
o bloco Cabelo Colorido 
também fará esquenta de 
Carnaval na região central. 
Acompanhado por banda, 
realizará ensaio aberto das 
15h às 20h, na Rua Cel. 
Manoel Esteves, próximo 
à Escola Ruy Barbosa.
Dia 16, o Bloco do Will 
terá concentração a partir 
das 14h, na Praça da Ban-
deira, e saída às 15h em 
direção ao bar Jequitibar 
(rua José de Noranha Fer-
raz, 454, Vila Resende).
Mais informações sobre a 
programação do Carnaval 
Simpatia 2020 poderão ser 
obtidas na Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer 
pelo telefone (12) 3652-
9222.

Caçapava realiza o 
Carnaval Simpatia de 
20 a 25 de fevereiro
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A ADL (Análise de 
Densidade Lar-
vária) de verão 

realizada pela Prefeitura 
de Taubaté em janeiro re-
força o alerta para riscos 
de infestação de larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
com 4,5 pontos no IB (Ín-
dice Breteau). O indicador 
apresentou elevação em 
relação ao levantamento 
do mês de outubro do ano 
passado, quando chegou 
a 1,1. Os resultados indi-
cam que todas as regiões 
de Taubaté estão dentro do 
risco de epidemia.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o índice de 
tranquilidade é 1,0 ou me-
nos. Acima do nível de 1,5 
há risco de epidemia. Na 
amostragem de janeiro, a 
área 3 apresentou o menor 
indicador, com 1,98. Com 
IB de 8,68, a área 10 é a 
que apresenta os maiores 
indicadores.
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 dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
Durante a ADL foram co-
letadas amostras em imó-

O Via Vale Garden 
Shopping foi elei-
to o terceiro me-

lhor shopping para se tra-
balhar no Brasil em 2019, 
de acordo com o Ranking 
divulgado pela Overmalls, 
responsável pela avaliação 
que ranqueou os 10 me-
lhores centros de compras 
espalhados em todo o ter-
ritório nacional.
No ano anterior, 2018, o 
Shopping recebeu o título 
do GPTW - Great Place 
To Work, que coroou as 40 
melhores Empresas para 
se trabalhar no Estado de 
São Paulo, e garantiu o 31º 
lugar no Ranking. 
O reconhecimento é feito 
pelos próprios colaborado-
res do Garden Shopping. 
Segundo a Overmalls, o 
ranking se baseia no resul-
tado das avaliações feitas 
pelos atuais funcionários, 
ex-colaboradores e candi-

veis escolhidos aleatoria-
mente por toda a cidade, 
que foi dividida em 10 
áreas. Foram vistoriados 
cerca de 6.000 imóveis, 
média de 600 por área. Os 
resultados obtidos geram o 
IB, um valor numérico que 
define a quantidade de in-
setos em fase de desenvol-
vimento encontrados nos 
locais vistoriados e permi-
te saber em quais áreas da 
cidade há maior risco de 
transmissão da dengue.
Até o dia 18 de janeiro, 
Taubaté tinha registra-
do 29 casos positivos de 
dengue. Não há casos de 
chikungunya, zika e febre 
amarela este ano.
A partir da próxima sema-
na, o Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) de 
Taubaté promove a opera-
ção Arrastão Xô Mosquito 
no Três Marias, inserido 
na área 8. 
Este bairro vai ser priori-
zado em função de uma 
combinação de ADL ele-
vada e casos confirmados 
de dengue.
Mapa da ADL
ADL Geral
2019
Janeiro - 4,8
Abril - 3,9
Julho - 1,3
Outubro - 1,1
2020
Janeiro - 4,5

datos aos processos sele-
tivos do empreendimento.
O Via Vale que hoje em-
prega centenas de pessoas, 
recebeu 92% de aprovação 
dos colaboradores e 86% 
de aprovação dos candi-
datos que participaram de 
algum processo seletivo.
“Esse reconhecimento só 
reforça o nosso DNA de 
time garden. Temos um 
time forte, persistente e 
apaixonado pelo que faz. 
Funcionários satisfeitos 
trabalham felizes e alcan-
çam resultados extraor-
dinários. Nos sentimos 
honrados pelo Prêmio, e 
motivados a proporcionar 
cada vez mais um ambien-
te de trabalho agradável 
para o nosso time, e con-
sequentemente a melhor 
experiência para nossos 
clientes”, avaliou Stefano 
Mattioli, Superintendente 
do Shopping.

Análise de densidade larvária de 
verão reforça risco de infestação 

do Aedes aegypti em Taubaté

Via Vale recebe o título de
terceiro melhor Shopping do 

Brasil para se trabalhar
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A partir da próxi-
ma segunda-feira 
(03/02), Caragua-

tatuba recebe as inscrições 
para processo seletivo do 
Hospital Regional do Li-
toral Norte.
As inscrições ficarão aber-
tas até 6 de fevereiro, das 
9h às 16h, na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Caraguatatuba (ACE). 
Não será cobrada qualquer 
taxa de inscrição.
Serão mais de 500 vagas 
disponíveis em 38 car-
gos e o Instituto Sócrates 
Guanaes, gestor do Hos-
pital Regional do Litoral 
Norte em Caraguatatuba,  
informa que o Processo 
Seletivo Emergencial será 
para contratação imediata 
e cadastro reserva de pro-
fissionais, cujos salários 
variam entre R$ 1,2 mil e 
R$ 7,2 mil.
Os interessados devem 
comparecer ao local de 
inscrição munidos da ficha 
de inscrição preenchida, 
bem como dos documen-
tos exigidos (originais e 
cópias).
Todas estas informações e 
o detalhamento do proces-
so podem ser conferidos 
no site do Instituto: www.
isgsaude.org  - link ‘Traba-
lhe Conosco’. O candidato 
deve selecionar a unidade 
HOSPITAL REGIONAL 
DO LITORAL NORTE 
para acessar a Ficha de Ins-
crição do Processo Seleti-
vo.Segue o link da ficha de 
inscrição http://www.is-
gsaude.org/site/arquivos/
processos/1579716899.
pdf e do cronograma 
h t tp : / /www. i sgsaude .
org/site/arquivos/proces-
sos/1579717802.pdf .
O processo seletivo con-
tará com prova de conhe-
cimento técnico para cada 
área de atuação, além de 
conhecimentos em infor-
mática e entrevista coleti-

O gingado das tra-
dicionais rodas de 
samba brasileiras 

promete agitar o mês de 
fevereiro no CenterVale 
Shopping. Um palco 360º 
montado no centro da Pra-
ça de Alimentação vai le-
var música para ninguém 
ficar parado nos dias 4, 11 
e 18, às 19h30. As apresen-
tações têm entrada gratuita 
e envolverão os clientes 
no clima de carnaval.
Glauce Renata e Nossa 
Raiz comandam a festa no 
dia 4. No dia 11, sobem ao 
palco Fabiano Magalhães 
e Art do Barulho. Já no dia 
18, o show fica por conta 
do Grupo Cavaleiros de 
Jorge, com participação do 
cantor Thiago Barros.
“Nós estamos fortalecen-
do a grade de eventos por 
meio de uma programação 

va. 
Todas as etapas são classi-
ficatórias e eliminatórias e 
as datas serão divulgadas 
em breve.
A Associação Comercial e 
Empresarial de Caragua-
tatuba fica na Rua Enge-
nheiro João Fonseca, 484, 
Centro.
Confira os cargos:
Analista de Comunicação
Analista de Contratos
Analista de DP
Analista de Gestão de Pes-
soas
Analista de Sistemas / In-
fraestrutura
Arquivista
Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Farmácia
Enfermeiro UTI Adulto
Enfermeiro UTI Pediátrica
Enfermeiro Qualidade
Enfermeiro Centro Cirúr-
gico
Enfermeiro Oncologia / 
Radioterapia
Enfermeiro Trabalho
Enfermeiro Generalista
Enfermeiro Serviço de 
Apoio de Diagnostico Te-
rapêutico (SADT)
Engenheiro do Trabalho
Farmacêutico
Faturista
Fonoaudiólogo
Maqueiro
Motorista
Nutricionista
Odontólogo
Ouvidor
Psicólogo
Técnico de Aparelho Ges-
sado
Técnico de Radiologia
Técnico de Enfermagem
Técnico de Enfermagem 
Instrumentação Cirúrgica
Técnico de Enfermagem 
do Trabalho
Técnico de Radioterapia
Técnico de Saúde Bucal
Técnico de Segurança do 
Trabalho
Técnico de TI
Telefonista
Terapeuta Ocupacional

que facilita o acesso da co-
munidade a atividades de 
diversão e lazer gratuitas. 
O projeto também valoriza 
grupos musicais da região 
e posiciona o centro de 
compras como um polo de 
cultura e entretenimento”, 
afirma Magda Martins, 
gerente de Marketing do 
CenterVale Shopping.
Serviço:
Palco CenterVale
4/2 - Glauce e Nossa Raiz
11/2 - Fabiano Magalhães 
e Art do Barulho
18/2 - Cavaleiros de Jorge 
e Thiago Barros
 Hora: 19h30
Local: Praça de Alimenta-
ção - CenterVale Shopping
Endereço: Av. Dep. Be-
nedito Matarazzo, 9403 
- Jardim Oswaldo Cruz - 
São José dos Campos/SP
Entrada gratuita

Caraguatatuba recebe
a partir de segunda (03/02) 
inscrições para processo

seletivo do Hospital Regional

CenterVale Shopping
entra no clima do

carnaval e promove
encontros com
rodas de samba
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Durante os doze 
meses do ano 
passado, a CCR 

NovaDutra realizou servi-
ços de recuperação e ma-
nutenção em mais de 220 
quilômetros de faixas (ou 
pistas) nos dois sentidos 
da rodovia Presidente Du-
tra. No trecho paulista da 
rodovia, as melhorias fo-
ram realizadas em trechos 
que passam por São Pau-
lo, Guarulhos, Alto Tietê 
e Vale do Paraíba. Já no 
trecho fluminense da via 
Dutra, os serviços se con-
centraram, principalmente 
na região Sul Fluminense. 
Também ocorreram me-
lhorias na Baixada Flumi-
nense.
A execução de melhorias 
viárias é fundamental para 
proporcionar cada vez 
mais fluidez de tráfego, 
segurança e conforto aos 
usuários da rodovia. Por 
isso, a CCR NovaDutra re-
aliza investimentos cons-
tantes ao longo dos 402 
quilômetros da rodovia.
Para escolher os locais que 
irão receber os serviços de 
recuperação e manuten-
ção, o Centro de Pesqui-
sas Rodoviárias (CPR) da 
CCR NovaDutra, localiza-
do em Santa Isabel (SP), 

A 23ª edição da tra-
dicional Festa da 
Folia de Reis do 

Pontal da Cruz acontece 
neste sábado (1), a partir 
das 16h, no campinho da 
Alameda Santana. Com 
apoio da Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Fundação Educacio-
nal e Cultural “Deodato 
Sant’Anna” (Fundass), a 
festividade tem o objetivo 
de celebrar o dia de Santos 
Reis, além de valorizar e 
preservar umas das prin-
cipais manifestações reli-
giosas, culturais e folclóri-
cas do município.
A programação iniciará 
com a apresentação can-
tada da passagem dos três 
arcos, seguida da reza do 
terço, o jantar e a passa-
gem da coroa para os pró-
ximos festeiros.

avalia quatro parâme-
tros determinados pela a 
ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres). 
Esse trabalho é necessário 
porque os trechos de uma 
rodovia podem sofrer mais 
ou menos desgaste con-
forme algumas variáveis 
? quantidade de veículos 
em circulação, materiais 
utilizados na obra, tipo de 
solo, clima etc.
Um desses parâmetros é a 
condição superficial da ro-
dovia - se ela apresenta al-
guma irregularidade como 
fissura, por exemplo. Tam-
bém são verificados o con-
forto e a segurança que o 
pavimento oferece ao usu-
ário da rodovia. Somente 
após esse processo, é re-
alizado o serviço de recu-
peração do pavimento na 
rodovia. Essa preocupação 
com o pavimento da rodo-
via foi destaque na última 
pesquisa da Confederação 
Nacional do Transpor-
te (CNT), divulgado em 
2019. O pavimento da via 
Dutra foi avaliado como 
“Bom e Ótimo” em toda 
sua extensão, contribuin-
do para colocar a rodovia 
Presidente Dutra entre as 
dez melhores rodovias do 
país.

Sobre a Folia de Reis
A Folia de Reis é uma 
manifestação folclórica 
e religiosa que ocorre em 
muitos lugares do Brasil. 
Um grupo de cantado-
res passa de casa em casa 
anunciando o nascimento 
do menino Jesus, com o 
objetivo de recordar a his-
tória retratada na Bíblia 
Sagrada, no capítulo dois 
do livro de Mateus. A his-
tória conta a ida dos Três 
Reis Magos - Belchior, 
Baltazar e Gaspar - a pro-
cura do lugar onde havia 
nascido Jesus Cristo para 
prestar-lhe homenagens e 
oferecer-lhe presentes. Em 
São Sebastião, há quatro 
Folias de Reis: Folia de 
Reis Morro do Abrigo, Fo-
lia de Reis Pontal de Cruz, 
Cia. de Reis do Litoral e a 
Folia de Reis da Costa Sul.

CCR NovaDutra recuperou 
mais de 220 km

de pistas em 2019

Festa da Folia de Reis do 
Pontal da Cruz acontece 

neste sábado
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O EMS Taubaté Fun-
vic volta à quadra 
pela sequência da 

Superliga Banco do Bra-
sil Masculina de Vôlei 
2019/2020 nesta sexta-fei-
ra, 31/01, quando recebe o 
Pacaembu/Ribeirão Preto 
(SP), às 20h00 no ginásio 
do Abaeté, em Taubaté.
O jogo é válido pela 14ª 
rodada da primeira fase e 
colocará frente a frente o 
EMS Taubaté Funvic, vi-
ce-líder da competição, e o 
Pacaembu/Ribeirão Preto, 
10º colocado na Superliga.
O time taubateano vem de 
uma sequência positiva 
de três vitórias consecuti-
vas na competição, contra 
APAN Blumenau, Ponta 
Grossa Vôlei e Denk Aca-
demy Maringá Vôlei. Para 
o central Lucão, o momen-
to é de avaliar com lucidez 
a derrota para o SESI na 
Copa Brasil e focar em 
fazer um bom jogo nesta 
sexta para continuar a boa 
campanha:
“Foram oito jogos em três 
semanas, com muitas via-
gens, então foi bem pu-
xado essa volta após as 
festas de fim de ano. Essa 
semana inteira que tive-
mos de trabalho aqui na 
nossa casa foi muito im-
portante para corrigirmos 
esses erros que comete-
mos no jogo contra o SESI 
pela Copa Brasil.”, disse o 
meio de rede.
Projetando o jogo desta 
sexta-feira, o atleta des-
tacou: “Teoricamente, 
não será uma partida tão 
complicada, mas cai sobre 
nós a responsabilidade de 
confirmar essa vitória. E 
marcar os três pontos é de 
suma importância não só 
para nos mantermos na vi-
ce-liderança, mas para se-
guir lutando para retomar 
a liderança. O Ribeirão é 
um time que endureceu jo-
gos contra o Sada e SESI, 
então não podemos amo-
lecer de forma alguma. No 
primeiro turno vencemos 
bem lá na casa deles, mas 
de lá para cá eles tiveram 
um crescimento, evolu-
íram e com certeza esse 
jogo será diferente do pri-
meiro”, completou Lucão.
O EMS Taubaté Funvic 
chega para à 14ª rodada 
com uma campanha de 11 
vitórias e 3 derrotas em 14 
jogos disputados. O time 
taubateano tem 35 pontos 
ganhos e ocupa a 2ª posi-
ção na Superliga Banco 
do Brasil. O líder é o Sada 
Cruzeiro (MG), também 
com 35 pontos, mas um 
jogo a menos em rela-
ção ao Taubaté. O EMS 

Taubaté Funvic teve seu 
jogo da 17ª rodada, contra 
o Denk Academy Marin-
gá Vôlei (PR), antecipado 
e já foi disputado no dia 
22/01 com vitória taubate-
ana por 3 a 0.
O adversário: O Pacaem-
bu/Ribeirão Preto (SP) é o 
10º colocado da Superliga 
Banco do Brasil. Após 13 
rodadas o time do interior 
paulista tem 4 vitórias e 9 
derrotas, somando 11 pon-
tos. Na última rodada o 
time foi derrotado em casa 
pelo SESI-SP por 3 sets a 
2. No primeiro turno, jo-
gando em Ribeirão Pre-
to contra o EMS Taubaté 
Funvic, vitória taubateana 
por 3 a 0.
Ingressos: As entradas 
para a partida estão sendo 
trocadas em quatro pontos 
físicos na cidade de Tauba-
té e pelo APP oficial do 
Vôlei Taubaté. Para infor-
mações completas sobre a 
troca de ingressos, acesse: 
https://bit.ly/2uETo3g.
Transmissão: O jogo en-
tre EMS Taubaté Funvic e 
Pacaembu/Ribeirão Preto 
será transmitido ao vivo 
pela internet no sistema 
“pay-per-view”, para as-
sinantes do Canal Vôlei 
Brasil. Para comprar o pa-
cote de jogos da Superliga, 
ou adquirir somente esta 
partida, acesse: https://ca-
nalvoleibrasil.cbv.com.br/
O torcedor do EMS Tauba-
té Funvic pode utilizar o 
cupom especial para a tor-
cida e obter 10% de des-
conto: TAUBATE10
O pacote com jogos do 
naipe masculino para 
toda a fase classificatória 
custa R$ 59,90. Se o tor-
cedor quiser assinar o pa-
cote com os dois naipes, 
masculino e feminino, o 
pacote sai por R$ 99,90 - 
um valor de menos de R$ 
1 por partida. Um duelo 
avulso, a escolha do torce-
dor, sairá por R$ 19,90.
Classificação atualizada 
da Superliga masculina: 
http://superliga.cbv.com.
br/classificacao-masculi-
no.
SERVIÇO
Superliga masculina de 
Vôlei 2019/2020
1ª Fase / 14ª Rodada
EMS Taubaté Funvic x 
Pacaembu/Ribeirão Preto 
(SP)
Data: 31/01/2020 (sexta-
-feira)
Horário: 20h00
Local: Ginásio do Abaeté 
(R. Deli Tabchoury, 499 
- Parque Sr. do Bonfim, 
Taubaté-SP)
Para mais informações: 
www.voleitaubate.com.br

EMS Taubaté Funvic
enfrenta o Pacaembu/Ri-

beirão Preto pela
Superliga Banco do Brasil 

nesta sexta-feira
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Pós-graduação em Harmonização 
Orofacial é lançado em São José

Já é de conhecimento 
que o Brasil está entre 
os três maiores países 

consumidores de cosmé-
ticos e tratamentos estéti-
cos no mundo, visto que 
o faturamento na América 
Latina deverá crescer na 
média de 18% até 2022, 
atingindo o valor de $77 
bilhões ao ano, de acordo 
com pesquisas da Euro-
monitor. 
Um dos procedimentos 
estéticos que se destaca 
atualmente, é a Harmoni-
zação Facial, que consiste 
em um conjunto de inter-

venções realizadas na re-
gião do rosto, objetivando 
a face mais harmoniosa 
e simétrica. Tal procedi-
mento pode ser realizado 
por profissionais gradua-
dos nas áreas de Odonto-
logia, Biomedicina Estéti-
ca, Enfermagem Estética e 
Medicina. Buscando esta 
crescente atualização e 
objetivando esse merca-
do em ampla expansão, a 
Universidade do Vale do 
Paraíba - UNIVAP está 
oferecendo ao mercado a 
Pós-graduação em Har-
monização Orofacial, com 

aulas quinzenais as sextas-
-feiras e sábados e duração 
de 18 meses. Início previs-
to em Março/2020. Para a 
coordenadora Comercial 
do setor de Pós-Gradua-
ção da Univap, Claudia 
Cury, esses e outros cursos 
ofertados pela instituição 
colaboram com a neces-
sidade do mercado em 
formar profissionais cada 
vez mais capacitados para 
atuar na profissão. Além 
deste, outros oito novos 
cursos estão sendo lança-
dos, como: Engenharia de 
Energia, Epidemiologia 

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

Livro D-25, FLS. nº 142, Termo nº 7152
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO PEREIRA e MARY 
ÉLLEN DOS SANTOS LEMOS, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé-SP, nascido em 08 de janeiro de 1998, de profissão mecânico, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Teodoro da 
Silva, nº 627, Aterrado, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de LUIZ CAR-
LOS PEREIRA, natural de Taubaté/SP e de REGINA MÁRCIA DOS SANTOS 
VIRGINIO SILVA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 07 
de novembro de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é 
natural de Tremembé-SP, nascida em 26 de abril de 2000, de profissão vendedo-
ra, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Júlio da Cruz, nº 
62, Parque Novo Mundo, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de WAGNER 
LUIZ FERREIRA LEMOS, de 39 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na 
data de 06 de maio de 1980, residente e domiciliado em Portugal e de CARLA 
CRISTINA DOS SANTOS LEMOS, de 35 anos, natural de Taubaté/SP, nascida 
na data de 26 de dezembro de 1984, residente e domiciliada 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. 

Agricultores fami-
liares do Vale do 
Paraíba fecharam 

o ano de 2019 com cerca 
de R$ 503 mil em vendas 
de hortifrútis. O elevado 
índice na comercialização 
é resultado de uma série de 
ações desenvolvidas com 
apoio da Suzano, por meio 
do Programa de Desenvol-
vimento Rural e Territorial 
(PDRT).
Segundo Adriano Martins, 
consultor de Desenvolvi-
mento Social da Suzano, 
foram muitas as conquis-
tas para os produtores ru-
rais do Vale. “ No campo, 
tivemos avanços nas técni-
cas de cultivo e o aumento 
da diversidade dos agroe-
cológicos, com destaque 
para o tomate orgânico. 
Em comercialização, fo-
ram firmados importantes 
contratos com os municí-
pios de Guararema, São 
Luis do Paraitinga e Ja-
careí, que resultaram em 
incremento de renda para 
todos os produtores, uns 
mais outros menos”, com-
pletou.
O programa conta atual-
mente com  56 famílias 
atendidas pelo PDRT. So-
mente os contratos por 
meio da Política Nacional 
de Alimentação Escolar 
(Pnae) renderam uma re-
ceita de R$ 180 mil às 
famílias. A Secretaria de 
Educação de Guararema 
compra gêneros da Agri-
cultura Familiar, de ma-
neira efetiva, desde 2015 
e, no ano passado, ultra-
passou o exigido pela le-
gislação.
Do total repassado pelo 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação), 38% foi desti-
nado ao PNAE, sendo que 
o mínimo exigido é 30%. 
“Do PDRT temos duas 
produtoras, cada uma de-
las com contrato individu-
al de R$ 20 mil e fornece-
ram 50% desse valor. Uma 
delas já está elaborando 
toda a documentação ne-
cessária para a certificação 
como orgânica”, informou 
Onília Mara Fernandes, 
nutricionista da Rede de 
Ensino de Guararema.

Agroecológicos - Entre os 
agricultores que integram 
o PDRT, estão os da As-
sociação Minhoca “Par-
ceiros Agroecológicos”. 
São 19 produtores rurais 
que trabalham com agro-
ecológicos. Jorge Wilmers 
Martins, vice-presidente 
da Associação Minhoca 
e produtor rural destaca 
que a produção de toma-
te orgânico foi um grande 
avanço, uma vez que era 
alto o índice de produtores 
que morriam em decorrên-
cia do uso de agrotóxicos.
“ Agora estamos produzin-
do de maneira segura para 
nós e para quem consome. 
Esse só um exemplo do 
que estamos conseguindo. 
A qualidade dos produtos, 
tanto os in natura quan-
to os beneficiados, agora 
é reconhecida. Estamos 
atendendo a supermerca-
dos, restaurantes, escolas 
etc.”, disse Martins.
Os produtos levam a cer-
tificação de orgânicos do 
Ministério da Agricultura 
e Pecuária (Mapa). A di-
ferença é que, nos agroe-
cológicos, todo o sistema 
de produção é pensado 
para aproveitar tudo o que 
há na propriedade com o 
menor impacto ambiental 
possível.
Marco Antônio Corvino 
Iaconis, gerente de En-
genharia e Projetos da 
Suzano de Jacareí, é con-
sumidor antigo das cestas 
de orgânicos. “Faço parte 
do projeto desde o início 
e toda semana recebo uma 
cesta com diversos pro-
dutos orgânicos, todos de 
excelente qualidade. Sem 
o apoio da Suzano, esses 
produtores dificilmente 
conseguiriam se desenvol-
ver dessa forma. Em troca, 
temos alimentos saudáveis 
na nossa mesa”, comple-
tou.
As cestas fazem parte do 
projeto CSA (Consumidor 
que Sustenta a Agricultu-
ra), uma parceria entre Su-
zano e produtores. Além 
disso, alimentos produzi-
dos com apoio do PDRT 
abastecem o restaurante 
da Unidade Suzano em Ja-
careí.

Agricultores do Vale do Paraíba 
fecham o ano com mais
de R$ 500 mil em vendas

das Doenças, Gestão da 
Produtividade, Lasertera-
pia, Psicologia Junguiana, 
Saúde Estética e Zoologia 
Médica, assim somando 
aos 35 cursos de pós-gra-
duação da instituição. As 
matrículas estarão abertas 
até o dia 14 de fevereiro e 
podem ser realizadas dire-
tamente na Univap - Cam-
pus Urbanova, na Avenida 
Shishima Hifumi 2911, 
de segunda à sexta-feira, 
de 9h às 21h. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3947-1206 ou www.uni-
vap.br/posgrau.
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Taubaté retoma
Arrastão Xô Mosquito

Feira de cães e gatos em 
Pinda garante adoção e 

posse responsável

Ginástica Rítmica de 
Taubaté faz capacitação 

com treinadora da seleção

Aulas de Yoga, Tai chi pai 
lin e meditação se iniciam 

no CPIC em Pinda

O Arrastão Xô Mos-
quito vai ser reto-
mado em Taubaté.

Durante esta semana serão 
priorizados os bairros da 
Estiva e Vila Velha 2 em 
função de registros mais 
recentes de casos confir-
mados de dengue e de uma 
prévia da Análise de Den-
sidade Larvária (ADL).
A operação é realizada por 
meio de uma parceria en-
tre as secretarias de Saúde 

A primeira Feira de 
Adoção de Ani-
mais de Pindamo-

nhangaba em 2020, ocor-
rida dia 25 de janeiro, na 
Praça Sete de Setembro, 
foi um grande sucesso, de 
acordo com os organiza-
dores.
A iniciativa, realizada pe-
las instituições Proteja o 
Focinho, Associação Jaya 
e Adote, contou com o 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, e fechou o 
dia com oito animais ado-

O Sesc Taubaté re-
cebeu a treinadora 
da Seleção Brasi-

leira de Conjunto de Gi-
nástica Rítmica, Camila 
Ferezin, em uma aula de 
capacitação à modalidade.
 As ginastas que repre-
sentam Taubaté estiveram 
presentes. Neste ano, 23 
meninas integram tanto 
as categorias de conjunto 

As aulas do Cen-
tro de Práticas 
Integrativas e 

Complementares (Cpic) 
de Pindamonhangaba já 
começaram, com horá-
rios flexíveis e práticas de 
exercícios que estimulam 
o corpo e a flexibilidade. 
“Yoga significa conexão, 
união, e o principal obje-
tivo da prática é fazer que 
nos reconectemos com 
nossa essência, fortalecen-

e de Serviços Públicos. 
Entre os objetivos  está o 
recolhimento de materiais 
inutilizados ou reciclá-
veis que possam se tornar 
focos de proliferação do 
mosquito transmissor da 
dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela.
Um carro de som começou 
nesta segunda-feira, dia 27 
de janeiro, a circular pelas 
ruas da Estiva para infor-
mar sobre a passagem do 

tados, sendo três gatos fi-
lhotes, três cães filhotes, e 
dois cães adultos.
Segundo os representantes 
das instituições, mais im-
portante que a quantidade 
de animais adotados, é a 
transmissão da mensagem 
da conscientização – po-
der informar às pessoas a 
necessidade da adoção e 
da posse responsável.
Ainda de acordo com os 
organizadores, para os ani-
mais menores de seis me-
ses, o futuro proprietário 

quanto as individuais, mas 
competitivamente, apenas 
o infanto-juvenil e o juve-
nil disputarão as catego-
rias de conjunto, as demais 
categorias trabalharão o 
individual. A programação 
de competições para 2020 
está focada na Copa São 
Paulo e algumas filiações, 
além dos Joguinhos Aber-
tos que provavelmente 

do o corpo e a mente, por 
meio da respiração e da 
meditação,” afirma a coor-
denadora do Cpic, Tician-
na Gama Santana.
As aulas de Yoga acon-
tecem toda terça-feira e 
quinta-feira, das 8h30 às 
9h30. A partir do dia 4 de 
fevereiro, terão início as 
turmas de yoga nas terças, 
às 15h30.
Além do Yoga, o Cpic 
também conta com turmas 

caminhão cata treco.
Foi preparado um crono-
grama para ser executado 
ao longo de 2020.
Nos primeiros 18 dias de 
2020, o município já soma 
29 casos confirmados de 
dengue, sendo 23 autócto-
nes e 6 importados.
Arrastão Xô Mosquito 
2020
Dias 30 e 31 de janeiro – 
Vila Velha 2
Horário – das 8h às 16h

assinou o termo e pagou 
uma taxa simbólica para 
castração. A medida, de 
acordo com os responsá-
veis, garante que o animal 
seja castrado e, com isso, 
os                          grupos 
atingem alguns dos objeti-
vos da posse responsável, 
que visa diminuir o aban-
dono e a cria indesejável.
Eles destacaram que tam-
bém é importante o ter-
mo de posse responsável, 
pois o animal se torna “um 
membro da família”.

participarão  com a cate-
goria de até 14 anos.
Inscrições
As inscrições para a mo-
dalidade começam a partir 
de 2 de fevereiro no perí-
odo da tarde, das 14h às 
19h, para meninas a partir 
dos 6 anos de idade. Inte-
ressados devem ir até o gi-
násio do Parque Monteiro 
Lobato, na Vila Costa.

de Tai chi pai lin e Medi-
tação. As aulas de Tai chi 
pai lin retornam no dia 4 
de fevereiro e serão toda 
terça-feira às 14h30.
A Meditação já está ocor-
rendo e os encontros são 
todas as sextas-feiras, das 
8h30 às 9 horas.
O Cpic fica na Rua Dr. 
José Luiz Cembranelli, 
1005, Parque das Nações, 
ao lado da Secretaria de 
Saúde.
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Saúde faz mutirão para cadastro e 
recadastramento dos moradores 
da região do crispim em Pinda

Caraguatatuba conta com Brigada 
Municipal e Sala de Controle para 

combate à dengue

Prefeitura de Caraguatatuba leva Urbanismo 
Itinerante especial para atender Arquitetos

e Engenheiros na sexta-feira

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
por meio da Se-

cretaria de Saúde, está 
realizando o cadastro e o 
recadastramento dos mo-
radores da cidade. A ação 
é uma exigência do Minis-
tério da Saúde para toda 
a população usuária do 
SUS, e o primeiro bairro 
a receber o mutirão será o 
Crispim.
O mutirão será neste sába-
do (1º), das 8 às 16 horas, 
na UBS Crispim, que fica 
na rua Monsenhor João 
José de Azevedo, 130, e 
será aberto para os mora-
dores da região, atendidos 
pela unidade. Ou seja, mo-
radores dos bairros: Cris-
pim, Água Preta, Caran-
gola, Alto Tabaú, Bosque, 
Boa Vista, Maria Emília, 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba é a úni-
ca do Litoral Norte 

com Brigada Municipal 
exclusiva para o combate à 
dengue nos prédios públi-
cos, que conta com a par-
ticipação de cerca de 300 
servidores municipais.
Além disso, a cidade conta 
com a “Sala Municipal de 
Coordenação e Controle 
da Dengue, Chikungunya 
e Zika”, que acontece 
mensalmente para arquite-
tar estratégias de combate 
à dengue.
Os dois mecanismos fa-
zem parte da “Campanha 
Minha Família Sem Den-
gue”, criada no ano pas-
sado pelo prefeito Aguilar 
Junior para fortalecer a 
conscientização de mora-
dores, veranistas e turistas 
para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes Ae-
gypti.
Na manhã desta terça-feira 
(28/01), representantes de 
diversas secretarias mu-
nicipais se reuniram para 
tratar de novas estratégias 
para o combate à doença, 
como a fiscalização em 
prédios públicos. 
A Brigada Municipal con-
ta com servidores de todas 
as secretarias municipais, 
que são responsáveis pela 

A Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por 
meio da Secreta-

ria de Urbanismo, leva 
nesta sexta-feira (31/01) 
o Urbanismo Itinerante 
especial para Arquitetos 
e Engenheiros do municí-
pio. A ação será na sede 
Secretária de Educação, 
no Indaiá.
O evento será das 16h às 
17h30 e tem como intuito 
tirar as dúvidas dos profis-
sionais da construção de 
Caraguatatuba, diferente 
das primeiras edições que 
foram voltadas para a po-
pulação.
Nesta edição, os técnicos 
da Secretaria de Urbanis-
mo estarão disponíveis na 
sede da Secretaria da Edu-
cação para tirar dúvidas so-
bre aprovação de projetos, 
regularizações, desdobros,                                       
Plano Diretor e outros pro-

Morumbi, Santana, An-
drade, Parque das Palmei-
ras, Beira Rio, Vila Nair, 
Jardim Yassuda e Vila Su-
íça. O município tem até 
abril para fazer o cadastro 
em todas as unidades da 
cidade. De acordo com a 
secretária de Saúde, Valé-
ria dos Santos, em breve o 
repasse do Ministério para 
a Atenção Básica será por 
CPF cadastrado em cada 
posto e as pessoas que 
recebem benefícios fede-
rais, como Bolsa Família, 
por exemplo, também te-
rão seu benefício atrelado 
a este cadastro, que será 
unificado, futuramente, 
visando maior agilidade 
em todos os processos. 
Por isso, a iniciativa é tão 
importante. Para participar 
do cadastro, o munícipe 

análise diária dos espaços 
coletivos.
Segundo o prefeito Agui-
lar Junior, presente o ob-
jetivo maior da brigada e 
destes encontros é a mobi-
lização de servidores para 
a eliminação de criadouros 
nos locais de trabalho tam-
bém. 
“O intuito principal é fa-
zermos nossa lição de 
casa. Precisamos visitar 
nossos espaços públicos e 
casas todos os dias. Esta é 
uma luta de todos nós. 
Neste sábado, realizare-
mos um Cata-Treco no 
bairro Sumaré. Temos fei-
to nossa parte e precisa-
mos que toda a população 
também colabore”, ressal-
tou.
Caraguatatuba conta tam-
bém com a Sala de Situ-
ação, que também acon-
tece mensalmente com o 
objetivo de monitorar o 
Índice de Densidade Lar-
vária (IDL) nos bairros e 
definir novas estratégias, 
bem como qualificar os 
profissionais de saúde que 
atuam no atendimento dos 
pacientes que possuem 
diagnóstico positivo para 
a doença.
Nos bairros, as ações con-
tinuam e depois do Rio 
do Ouro, uma força tarefa 

cedimentos.
“Com o Urbanismo 
Itinerante especial, 
os                       Arquitetos e 
Engenheiros ficarão mais 
por dentro e atualizados 
sobre os processos da pre-
feitura, facilitando os seus 
trabalhos”, comenta Wil-
ber                      Cardozo, 
secretário de Urbanismo 
de Caraguatatuba.
Ainda de acordo com ele, 
já foi definido um crono-
grama de atendimento do 
Urbanismo Itinerante para 
2020 que deve chegar em 
11 bairros.
Cronograma do Urbanis-
mo Itinerante 2020
24/02 – Travessão (Praça 
do Centro Cultural)
06/03 – Centro (Praça do 
Museu)
17/04 – Olaria (Praça do 
Olaria)
08/05 – Golfinho e Praia 

deve levar comprovante 
de endereço recente, do-
cumentos de todos os mo-
radores do endereço (CPF 
e RG) e cartão SUS. “Não 
é necessário que todos os 
moradores do endereço es-
tejam presentes, um repre-
sentante da família pode 
levar os documentos dos 
demais moradores daque-
le endereço”, explicou a 
secretária Valéria. Na oca-
sião, a equipe da Secreta-
ria de Saúde preencherá 
um questionário do Mi-
nistério da Saúde com os 
dados do morador. “Con-
tamos com a presença de 
todos, para que possamos 
oferecer um atendimento 
cada vez melhor na Aten-
ção Básica de nosso muni-
cípio”, concluiu a secretá-
ria de Saúde.

será realizada no bairro do 
Sumaré no próximo sába-
do (01/02). 
Um batalhão de agentes 
estará fiscalizando as re-
sidências e eliminando os 
criadouros.
Somente na ação do Rio 
do Ouro foram vistoriados 
1.600 imóveis e recolhidos 
mais de três caminhões de 
entulhos com a Operação 
Cata-Treco.
Agentes são identificados
A Prefeitura de Caraguata-
tuba alerta aos munícipes 
para permitirem a entrada 
dos agentes da Campanha 
Minha Família Sem Den-
gue nas residências.
Todos estes profissionais 
possuem identificação e 
utilizam uniformes padro-
nizados. Eles fiscalizam 
as residências em duplas 
e contam com veículos da 
Secretaria de Saúde.
“Em caso de dúvidas, ligue 
para a Secretaria de Saúde. 
Não podemos deixar pes-
soas más intencionadas 
atrapalharem o trabalho de 
fiscalização e controle da 
dengue em nossa cidade”, 
disse o secretário de Saú-
de, Amauri Toledo.
O telefone para informa-
ções sobre os agentes é o 
Disk Dengue 3887-6085 
ou pela Central 156.

das Palmeiras (Av. Do-
mingos Martins Cabrera, 
260)
19/06 – Pegorelli (Núcleo 
Reinaldo Honorio)
03/07 – Rio do Ouro 
(EMEI / EMF Profª Aida 
de Almeida)
14/08 – Perequê Mirim 
(Praça do Perequê Mirim)
04/09 – Jetuba e Capricór-
nio (Feira do Artesão)
16/10 – Morro do Algodão 
(Praça do Cruzeiro)
06/11 – Tinga (UBS Tin-
ga)
14/12 – Sumaré (Fundacc)
Serviço
Urbanismo Itinerante es-
pecial para Arquitetos e 
Engenheiros
Local: Secretaria de Edu-
cação
Endereço: Avenida Rio de 
Janeiro, 860 – Indaiá
Horário: Das 15h às 16h30
Entrada: Gratuita


