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Projeto semeando 
Cores abre 

inscrições para 
oficinas gratuitas 

nesta segunda-feira 
(13)

A Prefeitura de Taubaté 
inicia nesta segunda-feira, 
13 de fevereiro, o período 
de inscrições para as ofici-
nas gratuitas presenciais do 
projeto “Semeando Cores”.
Promovido pela Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa, as aulas são rea-
lizadas no Centro Cultural 
Municipal “Toninho Men-
des” e iniciam no dia 06 de 
março de 2023.
O projeto “Semeando Co-
res”, coordenado pela Pro-
fessora e Artista Margarida 
Fournier, existe há mais de 
10 anos e destaca-se pela 
arte inclusiva, experimental 
e sustentável, com foco no 
descarte correto de mate-
riais e na utilização de reci-
cláveis. O projeto também 
atua em restaurações e re-
vitalizações artísticas de es-
paços públicos. OFICINAS
Os interessados poderão es-
colher entre duas oficinas:
Arte com reciclagem (tra-

balhos com modelagem, 
papietagem e papel machê). 
Público: adultos e crianças 
a partir de 7 anos.

Oficina de pinturas em tela 
(trabalhos com tinta a óleo). 
Público: adultos.
INSCRIÇÕES
Ao todo serão ofere-
cidas cerca de 30 va-
gas, distribuídas entre 
as turmas de manhã 
e tarde. Os interessa-
dos devem compare-
cer no Centro Cultural 
Municipal “Toninho 
Mendes” (Sala 17), 
preencher a ficha de 
inscrição e anexar uma 
cópia legível do RG e 
CPF (frente e verso) e 

comprovante de resi-
dência (somente onde 
está o endereço). Me-
nores de 18 anos, além 
de anexar a documen-
tação pessoal, devem 
anexar também o RG e 
CPF dos responsáveis 
legais e a declaração 
escolar.
As vagas das oficinas 
serão preenchidas por 
ordem de inscrição. 
Não haverá fecha-
mento das inscrições, 
mesmo depois de pre-
enchidas as vagas, os 
interessados podem se 
inscrever na lista de es-
pera das oficinas.

A coordenação do Caps II 
de Taubaté promove, nesta 
sexta-feira (10), uma ação 
intermunicipal com o Caps 
II do município de Pinda-
monhangaba visando a in-
tegração e troca de experi-
ências entre os usuários dos 
serviços. Das 9h às 12h, a 
programação conta com 
uma visita supervisionada 
ao Sítio do Picapau Ama-
relo, sessão de teatro com a 
turma do Sítio, um café da 

manhã e uma baladinha nas 
dependências do Caps. A 
ação objetiva proporcionar 
aos usuários uma troca de 
experiências pessoais, além 
do contato com a literatura, 
possibilitando acesso à cul-
tura regional e ampliando 
a apropriação de espaços 
públicos. O encontro, que 
conta com a participação de 
aproximadamente 40 pes-
soas, também visa ressaltar 
a importância da interação 

social e familiar para os 
pacientes que sofrem com 
qualquer tipo de transtor-
no mental. O Caps II fica à 
Avenida Monteiro Lobato, 
34 na Chácara do Viscon-
de e funciona de segunda à 
sexta-feira, das 7h às 17h. 
O serviço é disponibilizado 
a qualquer pessoa que sinta 
a necessidade de acompa-
nhamento, não precisando 
de encaminhamento para o 
atendimento e acolhimento.

Ação Intermunicipal 
marca dia dos 

usuários do caps em 
Taubaté
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Unidade móvel 
odontológica 

atende crianças e 
gestantes em 

escola do bairro 
Tataúba

A equipe de Saúde Bucal da 
Secretaria de Saúde inicia 
esta semana o atendimento 
na Unidade Móvel Odonto-
lógica (UOM), 
das crianças da EMEF Pro-
f.ª Geni Farah Salles, no 
bairro Tataúba.
O objetivo da ação é cuidar 
da saúde bucal das crian-
ças da escola e gestantes 
do bairro, garantindo ações 
de promoção e prevenção 
da saúde bucal e o atendi-

mento básico, principal-
mente em áreas afastadas, 
isoladas, rurais ou de difícil 
acesso, conforme as diretri-
zes definidas pela Política 
Nacional de Saúde Bucal.
Na escola Geni Farah Sal-
les, a previsão é que sejam 
atendidas 341 alunos.
Unidade Móvel Odonto-
lógicaA Unidade Móvel 
Odontológica é equipada 
para atendimento clínico 
restaurador, preventivo e 

até mesmo cirúrgico. 
A UOM conta com equipa-
mentos e periféricos mo-
dernos para diagnóstico e 
tratamento em saúde bucal, 
como cadeira odontológi-
ca, kit de canetas de alta e 
baixa rotação, ultrassom 
odontológico, fotopolimeri-
zador, amalgamador, ilumi-
nação em LED, aparelho de 
raio-x, autoclave, ar-con-
dicionado e compressor 
odontológico.
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o evento acontecerá em área 
fechada que será montada 
na Praça Geraldo Costa, a 
“Praça da Estação”, terá en-
trada franca e contará com 
acesso controlado.
O evento contará ainda com 
uma praça de alimentação 
comercializando bebidas 
e “comidas de rua”, a ani-
mação estará garantida com 
duas atrações tocando as 
melhores músicas do car-
naval em todos os tempos 
além de toda estrutura de 
banheiros químicos, aten-
dimento emergencial com 
ambulância e socorristas, 
segurança privada e com 
o apoio da Polícia Militar, 
o estacionamento será gra-
tuito na Praça Félix Nobre 
de Campos, a “Praça dos 
quiosques”.As crianças 

também terão uma área 
exclusiva e as brincadeiras 
estão garantidas com a Cia 
Lipe de Teatro.Será proibi-
da a entrada com cooler e 
objetos que possam trazer 
riscos as pessoas. Também 
não será permitida a comer-
cialização por ambulantes. 
“O nosso foco neste even-
to são as famílias, famílias 
de munícipes, famílias de 
turistas.... então esse am-
biente fechado, controlado 
e com essa estrutura que 
será montada, é totalmente 
pensado para que possamos 
oferecer entretenimento se-
guro e sadio, acreditamos 
ser isso que os munícipes 
e os turistas querem, se 
divertir com segurança e 
tranquilidade. Dessa forma 
fica o convite .... venham, 

tragam seus filhos, sua fa-
mília e amigos”, enfatiza 
José Ferreira, Secretário de 
Turismo.
Confira a programação 
Completa:
Dias: De Sábado (18) a ter-
ça-feira (21) de fevereiro 
Horário: Das 12h às 18h
ATRAÇÕES: (Todos os 
dias)
12h00 às 13h00 – DJ com 
som mecânico
13h00 às 14h30  – CIA Lipe 
de Teatro
13h00 às 14h30 – Mestre 
Quintino e Banda do Erê   
15h às 18h – BANDA 
GOSTOSO VENENO 
A FOLIA FICA COMPLE-
TA COM VOCÊ AQUI, 
VENHA PARA O CAR-
NAVAL DA FAMÍLIA DE 
TREMEMBÉ! 

Neste ano, a Prefeitura de Tremembé definiu um 
formato inovador para o carnaval
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CCI Vila Marli Realizará curso de “Samba 
No Pé”

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (SEDIS), realizará 
nas próximas semanas um 
curso de “Samba no pé” 
no Centro de Convivên-

cia da Pessoa Idosa (CCI) 
Vila Marli. As aulas acon-
tecerão nos dias 7, 9, 14 e 
15 de fevereiro a partir das 
14h e para participar não é 
necessário fazer inscrição, 
somente comparecer no ho-

rário dia escolhido.
O curso é direcionado às 
pessoas idosas e será minis-
trado pelo professor Eliezer 
Rosa. O CCI está localiza-
do na Rua Ismênia de Mat-
tos Ribas, 65, Vila Marli.

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente, 
receberá em sua sede, nos 
dias 8, 9 e 10 de fevereiro, 
das 9h às 15h30, a docu-
mentação dos moradores da 
Vila Perinho, Vila Medeiros 
e Vila Matias que não foram 
contemplados com a matrí-

cula de seus imóveis pelo 
Reurb Social, devido a pen-
dências na documentação.
Os moradores dos três bair-
ros interessados em regula-
rizarem sua situação devem 
comparecer à Secretaria 
com os seguintes documen-
tos: - Cópia simples do do-
cumento de compra e venda 
do imóvel;

- Cópia do RG e do CPF do 
responsável e seu cônjuge;
- Cópia simples da certidão 
de casamento. A Secretaria 
de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente fica na 
Rua Regente Feijó, nº 18. 
Outras informações e o es-
clarecimento de dúvidas 
podem ser obtidos por meio 
do telefone (12) 3652-9217.

Repescagem de moradores não contemplados 
pelo Reurb Social nos bairros do Perinho, Vila 

Medeiros e Vila Matias
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Prefeitura segue com 
“campanha volta às 

aulas”

A Prefeitura de Taubaté se-
gue com as ações da “Cam-
panha Volta às Aulas” reali-
zadas nas proximidades das 
escolas públicas e particula-
res do município.
A ação tem como objetivo 
aumentar a segurança no 
trânsito no entorno das es-
colas e tornar a mobilidade 
mais acessível.
Diariamente os agentes de 
trânsito têm realizado di-
versas ações educativas 
relacionadas à segurança 

viária, como orientar a tra-
vessia de pedestres e o em-
barque e desembarque dos 
alunos, nos horários de en-
trada e saída dos alunos nos 
períodos da manhã e tarde.
Ao longo desta semana, a 
iniciativa foi realizada nas 
unidades do Sedes, EMEI e 
EMEF Jardim dos Estados, 
EMEF Dom José Antonio 
do Couto, EMEF Ernani 
Barros Morgado, EMEI 
Maria Mirian de Almeida, 
EMIEIEF Simone dos San-

tos, entre outras.
Durante as atividades tam-
bém estão sendo distribu-
ídos materiais educativos 
com regras de trânsito re-
lacionados à educação no 
trânsito para os pais, res-
ponsáveis e também para 
os alunos. As ações foram 
iniciadas no dia 30 de janei-
ro e contemplaram diversos 
bairros, como Jardim Jara-
guá, Vila São José, Gurilân-
dia, Jardim dos Estados e 
região central.

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, comu-
nica que a apresentação 
do tradicional Bloco do 
Barbosa, de São Luiz do 
Paraitinga, acontecerá nes-
te sábado, dia 11, às 20h, 
na Praça da Bandeira. Não 
haverá concentração no pá-
tio do Mercado. Antes do 
show do Bloco do Barbo-
sa, das 17h30 às 19h30, a 
Banda Pererê anima os foli-
ões  com a participação dos 
blocos locais convidados: 
Içá Elétrico, Cabelo Co-
lorido, Mindingos, Várias 
Notas, Chitaiada e Bloco 
do Mário.O evento é um 
“esquenta” para o Carnaval 
da cidade, que neste ano 
terá atividades nos dias 11 
e 12 e de 16 a 21 de feve-
reiro, com atrações na Pra-
ça da Bandeira e matinês 
nos bairros. A festa contará 
também com área de ali-
mentação na lateral da Pra-
ça da Bandeira e estrutura 
com decoração especial.
Mais informações na Secre-
taria de Cultura e Turismo: 
Tel. (12) 3652-9222
CONFIRA A PROGRA-
MAÇÃO OFICIAL DO 
CARNAVAL TAIADA 
2023
De 11 a 21 de fevereiro
DIA 11 DE FEVEREIRO – 
SÁBADO
PRÉ-CARNAVAL
Local: Praça da Bandeira
17h30 - Carnaval dos Blo-
cos
Blocos convidados:
Bloco do Mário
Içá Elétrico
Cabelo Colorido
Várias Notas
Mindingos

Chitaiada
20h – Show Bloco do Bar-
bosa
DIA 12 DE FEVEREIRO – 
DOMINGO
1º MEMORIAL DO SAM-
BA
Local: Praça da Bandeira
15h – Roda de Samba - G5 
e convidados
18h - Bateria dos Parças, 
show de passistas, Mestre-
-Sala e Porta-Bandeira
19h – Tributo à Velha-Guar-
da do Samba
20h30 – Roda de Samba - 
Sambalanço
DIA 16 DE FEVEREIRO - 
QUINTA-FEIRA
Bloco do Mário
Local: Praça da Bandeira
18h às 22h - Concentração 
e apresentação
Apresentações:
Sambalanço, Banda Pererê, 
Bateria do Papagaio
DIA 17 DE FEVEREIRO - 
SEXTA-FEIRA
Bloco Chitaiada
19h – Concentração no Lar-
go do Mercado
20h30 – Saída em direção à 
Praça da Bandeira
DIA 18 DE FEVEREIRO – 
SÁBADO
14h às 17h - Matinê nos 
Bairros com a BAMAC 
(Banda Marcial de Caça-
pava)
Local: Bairro Village das 
Flores
Bloco Cabelo Colorido
16h – Concentração: Av. 
Cidade de São Paulo, 20
18h – Saída em direção à 
Praça da Bandeira
Banda Gostoso Veneno
19h30 às 22h
Local: Praça da Bandeira
DIA 19 DE FEVEREIRO – 
DOMINGO

14h às 17h - Matinê nos 
Bairros com a BAMAC 
(Banda Marcial de Caça-
pava)
Local: Piedade
Bloco Mindingos
16h
Local: Praça do Village das 
Flores
Bloco do Tio
16h às 20h
Local: Rua Joaquim de Bar-
ros Alcântara, 301, Vila São 
João
Matinê no Parque da Mo-
çota
14h às 17h
Atrações: Li Maria e Ban-
da / Bloco Mundo da Lua / 
Bloco do Saci / Oficinas e 
Brincadeiras
Banda Gostoso Veneno
19h30 às 22h
Local: Praça da Bandeira
DIA 20 DE FEVEREIRO - 
SEGUNDA-FEIRA
14h às 17h - Matinê nos 
Bairros com a BAMAC 
(Banda Marcial de Caça-
pava)
Local: Caçapava Velha
Matinê Banda Taiada
14h às 17h
Local: Praça da Bandeira
Banda Gostoso Veneno
19h30 às 22h
Local: Praça da Bandeira
DIA 21 DE FEVEREIRO – 
TERÇA-FEIRA
Blocão
9h
Local: Praça da Bandeira
14h às 17h - Matinê nos 
Bairros com a BAMAC 
(Banda Marcial de Caça-
pava)
Local: Santa Luzia
Matinê Banda Taiada
14h às 17h Local: Praça da 
Bandeira Banda Gostoso 
Veneno

Confira a 
programação oficial 

do Carnaval de 
Caçapava


