
 

 
 

XIV Festival Nossa Arte – Edição Estadual 

Taubaté - 13 a 16 de julho de 2016 

 
INFORMATIVO Nº03/2016 

 
 

ASSUNTO:    MUDANÇA DE ENDEREÇO REUNIÃO DIA 07/06/2016 
  COORDENADORES REGIONAIS DE ARTES 

 
 XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE  

13 A 16 DE JULHO -  SEDES DE TAUBATÉ/SP 
 

 

Reunião com os Coordenadores Regionais de Artes no dia 07/06/2016: 
 

Informamos que devido à programação de atividades do SEDES Taubaté, a 3ª Reunião com 
os Coordenadores Regionais de Artes para a organização do XIV Festival Estadual Nossa Arte, no 
dia 07/06/2016, será das 9:00 às 16:00 horas na sede da APAE DE TAUBATÉ, no endereço: Estrada 
Antônio de Angelis 801/ Catagua / tel. (12) 3621.9028/ 3621.8195. 

 Ponto de Referencia: Uma rotatória antes da Comevap.  
 
 
Esta será a última reunião com os Coordenadores antes do Festival. Por este motivo, 

ressaltamos aos Conselhos Regionais a importância da presença dos Coordenadores Regionais de 
Artes.  

Serão discutidos neste dia, os seguintes assuntos:  
1- Entrega presencial da documentação encaminhada via e-mail; 
2- Troca de informações sobre as apresentações classificadas com ênfase nas orientações 

às APAEs inscritas pelos Conselhos Regionais, com o objetivo de todas as apresentações 
de palco estarem de acordo com o Regulamento do Festival, evitando desclassificações; 

3- Apresentação dos representantes das comissões: Organizadora, Financeira, Secretaria, 
Técnica e Artística, Cerimonial, Logística, Alojamento, Alimentação, Transporte,  
Segurança, Manutenção e Limpeza e Saúde. Na oportunidade serão passadas 
informações sobre a logística do evento; 

4- Entrega dos Informativos técnicos e de logística do Festival, para que os Coordenadores 
tenham em mãos todas as informações para repassar às APAES inscritas no Festival 
pelo Conselho Regional; 

5- Reconhecimento dos locais utilizados no SEDES, para conhecimento técnico das APAES 
participantes às 14:00 horas. 

  

Solicitamos aos Coordenadores Regionais de Artes que levem suas dúvidas anotadas para 
que todas as informações necessárias sejam contempladas neste dia, atendendo às necessidades 
das delegações de seu Conselho Regional.  

 

Os Informativos sobre alimentação, alojamento, detalhes técnicos do Auditório onde será 
realizado o XIV Festival Estadual Nossa Arte, reconhecimento de palco, transporte, segurança do 
evento, saúde, recreação, cultura e lazer entre outros serão entregues no dia da reunião. 

 

Informamos que o almoço terá um custo de R$15,00(quinze reais) por pessoa e ficará por 
conta de cada um. 

 
Fico a disposição para mais informações, pelos telefones: (16)3244-3232 / (16)99204-8138 
Contamos com a participação de todos! 
Atenciosamente, 

Simone Follador de Oliveira 
Coordenadora Estadual de Arte - FEAPAEs/SP  


