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Projeto guri abre 89
vagas em Taubaté
Está aberta a matrícula para novos alunos e
alunas do Projeto Guri,
que acontece até o dia
4 de março de 2022 nos
pólos do interior e litoral do Estado. Taubaté
tem 89 vagas.
O Projeto Guri – maior
programa sociocultural brasileiro, mantido
pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São
Paulo e gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura
– dispõe de 338 pólos
distribuídos em 282
municípios e oferece
vagas em cursos gratuitos de música para
crianças, adolescentes
e jovens de 6 a 18 anos
incompletos.
As matrículas acontecem de maneira presencial e são realizadas
por ordem de chegada.
É preciso levar os seguintes documentos:
RG ou Certidão de
Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de
matrícula no ensino
regular e comprovante
de endereço.

Após a confirmação da
matrícula, o aluno acessa o Portal do Aluno e
anexa os documentos
solicitados. O preenchimento do Questionário Social também
é parte integrante do
processo de ingresso.
Em Taubaté os cursos
oferecidos são: coral
juvenil (a partir de 9
anos), violino (a partir de 10 anos), viola
(a partir de 10 anos),
violoncelo (a partir de
10 anos), contrabaixo
(a partir de 12 anos),
percussão (a partir de 8
anos) e violão (a partir
de 8 anos).
Sobre a idade, é preciso ter de 8 a 17 anos e
11 meses até o dia 1º de
março, para alunos ingressantes no primeiro
semestre. As faixas
etárias indicam as idades apropriadas para o
início em cada curso
considerando razões de
caráter pedagógico.
Para participar do Projeto Guri não é preciso
ter conhecimento prévio em música, nem
possuir
instrumento
musical. O início das

aulas acontece no dia
14 de fevereiro, período da tarde. Elas devem ocorrer de modo
presencial, de maneira
progressiva, atendendo
à deliberação do Governo do Estado de São
Paulo e a autorização
prévia de cada cidade.
As famílias receberão
as informações necessárias com antecedência, cientes de que
todas as medidas de
segurança estão sendo tomadas, visando
a saúde e o bem-estar
dos Guris, familiares,
empregados, empregadas e comunidade.
O pólo de Taubaté fica
no Centro Cultural
Municipal “Toninho
Mendes”, e o atendimento para matrículas
acontece nas segundas,
quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h, e
nas terças-feiras das 9h
às 11h.
Para mais informações,
o telefone é (12) 36216040 e o e-mail polo.
taubate@gurionline.
com.br.A Prefeitura de
Taubaté é parceira do
projeto.

Ubatuba será sede
de evento gratuito
de esportes de ação

No final da próxima
semana, Ubatuba será
sede de um evento gratuito voltado para os fãs
de esportes de ação.
Entre os dias 18 a 20
moradores e turistas
poderão participar de
diversas atividades na
Praça Capricórnio, ao
lado da Pista de Skate
na avenida Iperoig. O
Monster Energy – Summer Green será realizado das 11h às 19h.
O evento contará com
espaços com simuladores de realidade virtual
em surf e automobilismo, mini rampas de
skate, mini octógono e
área de degustação dos
produtos da marca.
As atividades de surf,
automobilismo, skate e
MMA foram escolhidas
pois são modalidades
que a marca patrocina
diversos atletas.
As atividades ofereci-

das tem como objetivo
incentivar a prática de
esportes de ação, como
surfe e skate, e serão
praticadas em ambientes temáticos. Haverá
stand de Surf Fitness,
simulador de Surf/realidade virtual, Espaço
Gamer, Espaço UFC,
Espaço Relax e Espaço degustação Monster
Energy.Será
possível
também que os interessados se aventurem em
um simulador de Surf
equipado com alta tecnologia e realidade virtual.
O equipamento permite
uma experiência realista das principais manobras, da mais básica até
as mais radicais. Para o
automobilismo será disponibilizado um Super
Motion, que faz todos
os movimentos reais do
carro na pista, trazendo
assim mais adrenalina.
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As atividades serão
abertas ao público, porém, será realizado um
cadastro para participação, com o objetivo de
evitar
aglomerações,
assim, respeitando as
exigências dos protocolos sanitários. Lembrando que devido a
pandemia de covid-19
e a disseminação de vírus como a gripe, será
realizado o controle de
acesso, no qual entrarão um número limitado de participantes que
passarão pelos stands e
permanecerão o tempo
determinado,
sempre
monitorado pela equipe,
e serão seguidos todos
os protocolos como o
uso de máscara e álcool
em gel.
O evento será realizado
para divulgar a marca
de energético Monster
da coca cola, hoje líder
de mercado.
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Ilhabela oferece vagas para
oficinas de música do Projeto Guri
O polo do Projeto Guri
em Ilhabela oferece vagas nas oficinas de percussão, violão e canto
coral, para jovens entre
8 e 18 anos incompletos.
A matrícula para novos
alunos e alunas vai até o
dia 4 de março.
Para participar, o aluno
não precisa ter conhecimento prévio em música,
nem possuir instrumento
musical.
As aulas serão realizadas
no período da tarde, sempre na segunda e quarta-feira da semana.
A inscrição é realizada
por ordem de chegada e
as vagas são limitadas.

Para se inscrever, o responsável do candidato
deve comparecer ao polo
do Projeto Guri em Ilhabela, que fica na avenida
Ernesto de Oliveira 996,
Barra Velha, munido das
cópias do RG ou Certidão de Nascimento do
candidato, RG do responsável, declaração escolar e comprovante de
endereço.
O horário e local de inscrições será somente às
segundas e quartas feiras,
das 13h às 18h, até o dia
4 de março.
Podem participar jovens
entre 6 a 17 anos e 11 meses até o dia 1º de março,

para alunos ingressantes
no primeiro semestre; e
até o dia 1º de setembro
para ingressantes no segundo semestre.
Sobre o Projeto Guri
O Projeto Guri – maior
programa sociocultural
brasileiro, mantido pela
Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do
Estado de São Paulo e
gerido pela organização
social Santa Marcelina
Cultura – dispõe de 338
polos distribuídos em
282 municípios e oferece
cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18
anos incompletos.

11 de Fevereiro 2022

Cachorro
resgatado pelo
CEPATAS no Campo
Alegre ganha novo
lar
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O Centro de Proteção e
Atendimento aos Animais (CEPATAS), antigo Abrigo Municipal,
da Prefeitura de Pindamonhangaba, realizou
nesta semana o resgate de dois cães denunciados por abandono e
maus tratos no bairro
Campo Alegre.
Segundo a denúncia,
que foi encaminhada
na última sexta-feira
(4), os animais estavam
em estado de abandono
e eram alimentados por
vizinhos próximos. Na
tarde da última segunda-feira (7), a Defesa
Animal que trabalha
em parceria com o CE-

PATAS esteve no local
e resgatou os dois animais, sem raça definida (SRD), levando-os
para o abrigo.
A notícia positiva é que
em menos de 48 horas
após o resgate, um dos
animais, que recebeu
o nome de Snoopy,
foi adotado pelo casal
Ângela e Alcides, moradores do bairro Terra
dos Ipês. Snoopy foi
entregue com sua carteira de vacinação atualizada, alimentado, de
banho tomado e com
data de castração agendada.
“Estamos muito felizes
em adotar e vamos dar
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muito amor e carinho
para esse animal. Agradeço ao CEPATAS por
esse trabalho maravilhoso e convido todo
mundo que puder, adote um animal, pois faz
muito bem pro animalzinho e pra gente também”, afirmou Dona
Ângela.
Para Nancy Felipe, assessora do CEPATAS,
a participação da comunidade na adoção
responsável ajuda o
abrigo a atender maior
número de animais.
“Hoje estamos com
mais de 80 animais,
entre cães e gatos, e
com essa quantidade
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Ações da gcm voltadas a
segurança do município de
Taubaté registram aumento
em janeiro

A Prefeitura de Taubaté
por meio da Secretaria
de Segurança contabilizou aumento em ações
realizadas voltadas a área
de segurança pública no
município no mês de janeiro com índices maiores em Patrulhamentos,
Rondas e Operações de
proteção e preservação
do patrimônio público
pela Guarda Municipal.
No início deste ano, foram 292 Patrulhamentos
realizados nos postos
de saúde do município
como UPAS, UBS E
PAMOS, número 14,5%
maior que o mesmo período do ano anterior.
Para a área de educação
foram 805 rondas escolares realizadas pela GCM
somente em janeiro nas
quase 150 escolas do
município, cerca de 38%
de aumento em relação a
janeiro de 2021, além de

creches e Centros Comunitários que tiveram aumento de 69% com 382
rondas realizadas.
Na “Operação Praça Segura”, a Secretaria de
Segurança realizou em
janeiro deste ano 1.732
ações da GCM no trabalho ostensivo de patrulhamento e fiscalização
de praças e parques públicos garantindo a segurança e ordem desses
locais e imediações com
relação a danos, usos de
entorpecentes e prevenção de outros delitos. No
mesmo mês em 2021 foram 1679 ações.
No Projeto Guardiã Maria da Penha, que utiliza
a Guarda Municipal na
proteção a mulheres vítimas de violência de gênero, no comparativo de
janeiro foram registradas
34% menos solicitações
que o mesmo mês ano
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passado, totalizando 101
atendimentos às mulheres que obtiveram medidas protetivas contra o
seu agressor.
A Guarda Municipal entre um patrimônio público e outro durante seu
deslocamento, realiza o
patrulhamento preventivo, conforme o Art. 3º,
inciso III, do Estatuto das
Guardas Municipais.
Em janeiro foram 240
abordagens em fundada
suspeita, 4 detidos colocados à disposição da
justiça, 2 detentos capturados, 1 apreensão por
tráfico/posse de entorpecentes, 24 ocorrências de
furtos a bens públicos e 6
tentativas frustadas.
Somente neste início do
ano a GCM contabilizou
84 Boletins de Ocorrências da corporação. Aumento de 15% com relação a 2021.

Prefeitura promove
conferência
livre de saúde
mental

A Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Taubaté,
por meio da Divisão de
Saúde Mental e o Conselho Municipal de Saúde
convidam a população a
participar da Conferência
Livre de Saúde Mental
que acontece de forma
online, às 9h do dia 19 de
fevereiro, sábado.
O médico psiquiatra Dr.
Denis Marioto Santana
irá se debruçar sobre o
tema:
“A política de saúde

mental como direito: pela
defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços
e garantia dos serviços
da atenção psicossocial
no SUS”.
A conferência acontecerá via plataforma Zoom
e os interessados devem
acessar o link https://
conasems-br.zoom.us/
j/83308801771?pwd=ejBicTBvNXlSdG5tbE5xMXIwcFVaUT09
.
Serão abordados quatro
eixos temáticos: cuida-
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do em liberdade como
garantia de direitos e
cidadania; gestão, financiamento, formação
e participação social na
garantia de serviços de
saúde mental; política de
saúde mental e os princípios do SUS:
universalidade, integralidade e equidade e impactos na saúde mental
da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.
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Defesa Civil de
CEA de Tremembé
Tremembé participa recebe a visita do
de força-tarefa para
Primeiro
ajudar São Luiz do
Grupamento
Paraitinga
Florestal Paulistas

na cidade

Na manhã desta quarta-feira, 09, a Prefeitura de Tremembé
enviou um caminhão
pipa com capacidade
de 15 mil litros de água
e a equipe da Defesa
Civil com equipamentos e uma caminhonete
para ajudar na ação que
está sendo realizada na
cidade de São Luiz do
Paraitinga.
“É uma ação muito
importante organizada pela Defesa Civil
Regional e Tremembé
tem orgulho em participar.

Em momentos como
este de desastres naturais, é importante que
todos juntem as suas
forças para ajudar a
cidade e as famílias a
restabelecer pelo menos as necessidades
básicas” comenta Marcus Querido, Coordenador da Defesa Civil
de Tremembé. A força-tarefa da qual participa Tremembé, organizada pela Defesa Civil
da Região Metropolitana do Vale do Paraíba,
conta com o apoio de
mais quatro cidades:

Campos do Jordão,
Caçapava, São José
dos Campos e Taubaté. Estima-se que São
Luiz do Paraitinga recebeu reforço de mais
30 profissionais que
estão divididos em
equipes de remoção de
lixo, limpeza de ruas
e calçadas, retirada de
lama, retira de pessoas
em imóveis atingidos
e equipe de distribuição de kits de limpeza.
Participaram da ação o
Coordenador Marcus
Querido e os Agentes
Dennis, Paulo e Sérgio.

No último sábado (05),
jovens de 14 a 18 anos
que participam do Primeiro
Grupamento
Florestal Paulista visitaram o Centro de
Educação Ambiental
(CEA) de Tremembé.
“Sempre que recebemos a visita de jovens
tão interessados na
preservação ambiental
nos faz sentir que o trabalho está no caminho
certo. Somos gratos
por ter a oportunidade de ensinar e também de aprender com
eles.
Conhecimento
sobre como preservar
meio ambiente é algo

que precisamos levar
para a vida inteira e
está entre os objetivos da administração
municipal” comenta
Claudio Acconci, responsável pelo CEA.
O agrupamento teve
a oportunidade de conhecer diversos projetos do CEA, participar
de uma palestra sobre
Educação Ambiental
e de realizar atividades pedagógicas sobre
prevenção, reciclagem,
plantio de mudas nativas e hortas. O CEA
está aberto de segunda
a sexta-feira, das 08h
às 16h, para alunos da

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

rede municipal de ensino, alunos da rede
privada, participantes
de projetos sociais,
pesquisadores e membros da sociedade que
tenham interesse em
vivenciar aulas e palestras pedagógicas de
educação ambiental.
Não conhece o CEA
ainda? Faça uma visita.
De segunda a sexta,
das 08h00 às 16h00.
Rua Antônio Santos
Salgado s/n – Bairro
dos Guedes
Mais informações e
para agendar grupos
ligue:
(12) 996467914

