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Aniversário da Estância
Turística será
comemorado com
diversas atrações, como
Natal Iluminado, corrida
de rua e partida de
futebolA Estância
Turística de Tremembé
completa 115 anos no dia
26 de novembro de 2011.
Para festejar a data, a
Prefeitura Municipal
preparou uma extensa
programação com
diferentes atrações que se
iniciam no dia 25 de
novembro, às 20h, com
uma apresentação
especial da FAMUTRE
(Fanfarra Municipal de
Tremembé) na Praça
Geraldo Costa. Na
ocasião, será inaugurada a
decoração natalina do
tradicional Natal
Iluminado no
m u n i c í p i o . A i n d a
celebrando o aniversário
da cidade, no dia 26, às 9h,
a seleção Master do
Clube Atlético Tremembé
enfrenta o Sport Club
Corinthians Paulista
(Master) em uma partida
de futebol que será
realizada em homenagem
ao município. O jogo
acontece na sede do
Atlético Tremembé. O
evento é aberto ao público
e a entrada é franca, sendo
necessária apenas a
doação de 1 kg de
alimento não perecível
(exceto sal e açúcar).
Uma das grandes atrações
do encontro entre os dois
times é a presença de um
dos ídolos da torcida
corinthiana e xodó da Fiel,
o meia esquerda Neto.A
XXVIII Prova Pedestre

“Cidade de Tremembé”
também integra as
festividades dos 115 anos
de Tremembé. A corrida
que será realizada no dia
27 de novembro, terá um
percurso de 8 km que
abrange ruas e avenidas
em asfalto e calçamento
de pedras pela cidade. A
largada será dada às 9h na
Praça Geraldo
Costa.Completando os
eventos que celebram o
aniversário da cidade
também conhecida como
“terra do Senhor Bom
Jesus”, o Natal Iluminado
2011 traz para toda a
p o p u l a ç ã o
Tremembeense e
visitantes, além de uma
decoração natalina com
mais de 70 mil lâmpadas,
uma programação
especialcom atividades na
Praça Geraldo Costa, a
partir das 20h, de 25 de
novembro a 22 de
dezembro. O Natal
Iluminado também
promete encantar as
crianças com a chegada
do Papai Noel, prevista
para as 20h do dia 9 de
dezembro.De acordo com
o Secretário de Turismo,
Cultura e Esportes,
Arlindo Tosti, houve uma
especial dedicação da
Prefeitura na promoção
das festividades do
aniversário de Tremembé.
“Nos empenhamos para
comemorar mais este
aniversário. Este ano,
optamos por
proporcionar à população
diferentes eventos,
 para que a nossa cidade
fosse celebrada de
diferentes maneiras” diz o

S e c r e t á r i o .
A Secretaria de Turismo,
Cultura e Esportes estima
que mais de 100 mil
pessoas visitem a cidade
durante as
comemorações do
aniversário de Tremembé,
Natal e período do ano
n o v o
.Confira abaixo a
programação do Natal
Iluminado em Tremembé:
25/11 20h: Abertura
oficial com a
participação da
FAMUTRE 26/11
08h: Hasteamento da
bandeira na Praça da
Estação 09h: Futebol
Máster (no Clube
Atlético Tremembé –
Tremembé x
C o r i n t h i a n s )
20h: Orquestra do Erê
(na Praça da Estação) 27/
11 09h: XXVIII Prova
Pedestre Cidade
T r e m e m b é
20h: Orquestra Projeto
Fazendo Arte 02/12 20h:
 Clube do Choro Waldir
Azevedo 04/12
20h: Camerata de violões
Projeto Fazendo Arte
(Grupo Trappa de Teatro)
09/12 20h: Chegada do
Papai Noel 10/12
20h: Coral Fego
Camargo 11/12 20h: 
Hip Hop e Grupo de
Percussão Projeto
Fazendo Arte 16/12
20h: Coral e Orquestra
Rocha Viva Natal Para
Sempre 17/12 20h: Balé
Projeto Fazendo Arte 18/
12 20h: Camerata
Zajdenbaum 21/12
20h: Cantata de Natal
Projeto Fazendo Arte 22/
12 20h: Ted Berrante

Tremembé celebra 115
anos em grande estilo

O ginásio de esportes de
São Bento do Sapucaí, no
Vale do Paraíba, está com
arquibancadas novas. A
inauguração das obras no
Centro de Lazer do
Trabalhador foi feita na
noite do dia 18/11 (sexta-
feira) e contou com a
presença do deputado
estadual Hélio Nishimoto
(PSDB), que é o autor da
indicação da emenda
parlamentar que
viabilizou as obras.O
prefeito de São Bento,
Ildefonso Mendes Neto, e
o secretário municipal de
esportes e lazer, Benedito
Carlos Carvalho de Souza,
o Dil, comandaram a

inauguração, que teve a
presença de vereadores,
moradores do município,
além do prefeito de
Monteiro Lobato, Gabriel
Vargas.No mesmo evento,
foi inaugurada a galeria
esportiva João Gonçalves
“João Promessa”, que
abriga fotos, troféus,
camisas e registros
históricos do futebol de
São Bento do Sapucaí.
“Agradecemos a todos
que nos ajudaram a manter
viva essa rica história”,
destacou Dil.Durante seu
discurso, o deputado
Nishimoto ressaltou que
está em tramitação a
indicação de uma emenda

que, quando liberada, será
usada na construção de
novas dependências
(como vestiários e
arquibancadas) no estádio
de futebol Benedito
Gomes de Souza.”Ajudar
na área de esportes de um
município é algo
gratificante, pois geramos
saúde, bem-estar e uma
boa ocupação para as
crianças e jovens”,
afirmou Nishimoto.
“Quero ajudar ainda mais
e vou fazer o possível para
conseguir recursos para
serem usados na reforma
do piso e do teto da
quadra poliesportiva, que
está em más condições.

Inauguração de
arquibancadas em

 São Bento do Sapucaí

Caçapava ficou em
segundo lugar na
competição da Livovali
(Liga de Voleibol do Vale
do Paraíba e Litoral
Norte), que reuniu as
equipes de Caçapava,
Caraguatatuba, Jacareí,
J a m b e i r o ,
Pindamonhangaba, São
José dos Campos, São
Sebastião e Taubaté em
um torneio para atletas de
voleibol feminino
categoria iniciante, até 12

anos de idade.A
competição teve início
em julho e todas as
equipes jogaram entre si.
Na classificação geral,
São José dos Campos
ficou em primeiro lugar.
Caçapava ficou em
segundo lugar e
Pindamonhangaba em
terceiro.As atletas da
equipe de Caçapava fazem
parte do projeto Ação
Esporte, promovido pela
Prefeitura por meio da

Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer –
Divisão de Esportes.No
próximo domingo, dia 27,
Caçapava participa de
mais uma disputa: as
semifinais do pré-mirim
de vôlei,
 para atletas até 13 anos de
idade. A competição será
realizada em
Pindamonhangaba, com as
mesmas cidades que
participaram da categoria
iniciante.

Caçapava fica em
segundo lugar em
disputa de vôlei

categoria iniciante

Pindamonhangaba está
se preparando para o
Natal 2011. A Praça
Monsenhor Marcondes
já recebeu a tradicional
“casinha do Papai Noel”.
A equipe da Secretaria de
Obras realizou a
montagem após o feriado
e em breve o local irá
será abrigo para o “Bom
Velhinho” receber as
crianças, adolescentes,

adultos e a melhor
idade.A cidade está
pronta para festejar o
Natal. As crianças
poderão entregar as
cartinhas ao “Papai
Noel” e brincar com os
seus ajudantes, que este
a n o ,
prometem animar ainda
mais as ruas da
cidade.Pindamonhangaba
está em constante

d e s e n v o l v i m e n t o ,
atraindo empresas de
vários segmentos.
Valorize a sua cidade e
faça suas compras
natalinas na “Princesa do
N o r t e ” .
Nesta época o comércio
contrata inúmeros
t e m p o r á r i o s ,
 e com a sua ajuda,
muitos deles poderão
ser efetivados.

Pindamonhangaba se
prepara para o Natal

O Sesc Taubaté realiza
neste sábado, dia 26, às
15h, o conto infantil
Instruções para Não
Chorar, com a Cia Abigail
Conta Mais de Mil. Logo
após, às 15h30, as
crianças participam da
oficina de Máscara de
Papel.Instruções para Não
Chorar, com a Cia Abigail
Conta Mais de Mil Júlio
era um menino que não

sabia chorar, porque
aprendeu desde cedo que
homem não chora. Até que
um dia, um daqueles dias
em que tudo dá errado e
você sente vontade de
chorar, Carlos encontra
um livro com instruções
para aprender a chorar.Ás
15h. Grátis. Oficina de
Máscara de Papel Às
15h30. Grátis. Dia
26.Espaço para Brincar /

SESC Taubaté Projeto
Histórias Narradas Rodas
de contação de histórias
com narrativas inspiradas
na tradição literária
universal e extraídas do
imaginário popular
brasileiro. Serviço SESC
Taubaté. Avenida Milton
de Alvarenga Peixoto,
1264, Esplanada Santa
Terezinha. Informações
3634-4000.

Sesc Taubaté
apresenta história

narrada e oficina infantil

A comédia “Burundanga”,
de Luis Alberto de Abreu,
será encenada pelos
alunos adolescentes da
Oficina de Teatro da
Fundaci (Fundação Arte
Cultura de Ilhabela) na
próxima quarta-feira (30/
11), às 20h,
no Centro Educacional e
Cultural Prefeito Roberto
F a z z i n i

.No dicionário,
“Burundanga” é sinônimo
de confusão. A peça faz
parte do repertório da
comédia popular
brasileira e nela toda
mentira parece verdade.
Numa recriação brasileira
da comédia dell arte, os
personagens João Teité e
o atrapalhado Matias Cão,
travestidos de militares,

fazem crer aos moradores
de uma pequena cidade -
isolada do resto do país
por uma tempestade -
 que uma revolução está
em andamento. João
Teité, como sempre louco
por comida,
 lidera essa revolução que
tem o objetivo de realizar
um banquete permanente
na mesa de todo o povo.

Em Ilhabela Comédia
Burundanga

Estabelecimentos que
vendem produtos e serviços
por meio das ofertas nestes
sites também foram
autuadosOs sites Groupon,
Click On e Peixe Urbano
foram autuados pela
Fundação Procon-SP por
praticarem condutas em
desacordo com o Código
de Defesa do Consumidor,
como não garantir a
qualidade dos serviços
oferecidos, negar a
devolução dos valores nos
casos de não prestação do
serviço, informar percentual
de desconto incorreto,
entre outros.Onze
estabelecimentos que
vendem produtos e serviços
por meio das ofertas nestes
sites também foram
autuados pela instituição.
Veja a lista dos locais no site
do Procon-SP, clicando
aqui. A equipe de
fiscalização constatou nos
estabelecimentos físicos,
dentre outras condutas
irregulares, ausência ou
inadequação na informação
de preço, o que
impossibilita ao consumidor

comparar o preço ofertado
no site e o preço praticado
no estabelecimento;
alteração dos preços
anunciados no período da
promoção divulgada nos
sites; e negativa de
devolução de valores nos
casos de não prestação do
serviço.As condutas das
empresas foram verificadas
por meio de um trabalho de
análise das informações
anunciadas nos sites de
compras coletivas e
também, in loco, nos
estabelecimentos que
oferecem os produtos e
serviços. As empresas
responderão a processos
administrativos, assegurada
ampla defesa, podendo ao
final deste ser multada em
um valor que pode variar de
R$400,00 a R$ 6 milhões,
com base no artigo 57 da
Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do
Consumidor).Atendimentos
registrados no Procon-
SPDe janeiro a setembro
deste ano, os sites de
compras coletivas
responderam por 767

atendimentos registrados
pelos consumidores nos
postos de atendimento da
Fundação, com destaque
para a prática do Groupon
e Groupalia, que venderam
tablets e TVs de alta
definição importados pela
Fluent Celular e não
cumpriram grande parte das
entregas.O Procon-SP
notificou as três empresas
para esclarecer os
problemas e cobrou
medidas que visem
solucioná-los. Groupon e
Groupalia informaram que a
única proposta é a de
restituição do valor já pago
pelos produtos, não
havendo possibilidade de
entrega destes. A Groupon
sequer se propôs a corrigir
monetariamente os valores.
Considerando a oferta dos
produtos (aquisição por
preços muito atraentes, se
comparados a similares no
mercado e o prazo de 60
dias para entrega, já
vencido) a mera restituição
do valor pago não cumpre
o que diz o Código de
Defesa do Consumidor.

Procon-SP autua sites de
compras coletivas por

desacordo ao Código de Defesa
do Consumidor

São objetos de decoração
de Natal produzidos a
partir de fibras de
bananeiras, sementes,
crochê, retalhos de pano,
pedaços de madeira, entre
outros materiais, com
preços a partir de R$
5,00 A Casa do Artesão de
Ubatuba lançará neste
mês o “1º Salão de Natal
da Casa do Artesão”.
Serão mais de 300 peças
que ficarão expostas no
Sobradão do Porto, de 28
de novembro a 7 de
dezembro. Os visitantes
poderão apreciar e
também adquirir as várias
opções de presentes e
objetos de decoração de
Natal produzidos a partir
de fibras de bananeiras,
sementes, crochê,
retalhos de pano, pedaços
de madeira, entre outros
materiais. Estarão
expostas guirlandas,

árvores, móbiles,
pingentes, panos de
pratos, caminhos de
mesa, além de outros
objetos, com preços a
partir de R$ 5,00. Todos
os produtos são
exclusivos e
confeccionados a
mão. ”Nossos artesãos
criaram peças pensando
num Natal genuinamente
brasileiro, usando
produtos como por
exemplo, a fibra da
bananeira. Mas acima de
tudo queremos transmitir
em nosso trabalho o
verdadeiro sentido do
Natal, com simplicidade e
fraternidade”, afirmou a
presidente da Casa do
Artesão, Helena
Ottoni.SAPOUBA no
S a l ã o T r a b a l h o s
produzidos pelos
pacientes do SAPOUBA
(Associação de Apoio aos

Pacientes Oncológicos
de Ubatuba) também
estarão expostos no Salão
de Natal. Durante três
meses, Helena Ottoni
ministrou oficinas na
entidade ensinando
técnicas de confecção de
várias peças. Todo o
dinheiro arrecadado com
a venda das peças
produzidas pela
SAPOUBA será
destinado diretamente
para a própria
entidade. Serviço: 28/11
– às 20h30 - Abertura do
Salão de Natal no
Sobradão do Porto,
localizado na Praça
Anchieta, 38,
centro De 28/11 a 07/12
o Salão de Natal poderá
ser visitado das 9 às 23h
Casa do Artesão- Avenida
Iperoig, nº 10, centro de
Ubatuba. Fone: 3833-
1749

Casa do Artesão de
Ubatuba promove Salão de

Natal no Sobradão
 do Porto
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Jornal Regional

POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Livraria J. B. Pires -
Rua Dr. Djalma Forjaz, 211 - Capivari.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas -
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França ( Ao lado do campo de
futebol)
JAMBEIRO: Praça Almeida Gil, 19 - Centro - Papelatia Bangalo
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Ferreira,65
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu -
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca de Natividade e Panificadora Pão Zico -
Rua Lírio da Serra.
Banca Nossa Senhora de Natividade
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - Banca canto das Letras
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev.
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de setembro, 258 - Claudia e Goreti
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Praça - Praça Oswaldo Cruz, 18
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça do Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: D.D.P. Distribuidora de Publicidade Costa Verde - Praça Exaltação à Santa
Cruz, 75
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e
Municipais.
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O prefeito de Taubaté,
Roberto Peixoto,
sancionou na quarta-feira,
dia 23 de novembro,
projeto de lei de autoria

do vereador Jeferson
Campos, que institui o dia
5 de Dezembro como
feriado no município. A
lei já passa a vigorar a

partir deste ano. Portanto,
o próximo dia 5 de
Dezembro (uma segunda-
feira) será feriado
municipal.

www.agazetadosmunicipios.com

Aniversário de Taubaté
agora será feriado

municipalOs futuros atletas de
Pindamonhangaba terão
um espaço para
desenvolver suas
potencialidades. Trata-se
da Escola Olímpica,
projeto é desenvolvido
por meio de parceria entre
a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria de
Esportes e Secretaria de
Educação, com a
Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo.A
escola estadual Dirce
Aparecida Pereira
Marcondes se tornará a
Escola Olímpica e as
matrículas já estão sendo
efetuadas. O projeto vai
atender, no primeiro ano,
140 alunos, que cursam a
4º série ou o 5º ano.Para
fazer parte deste projeto
os estudantes passaram
por uma seletiva, onde
reuniu 750 crianças,
destas 240 passaram para
a segunda fase, sendo
selecionados 220. Nesta

fase eles responderam
questionários e fizeram
avaliações médicas. Dos
talentos esportivos foram
escolhidos 70 meninas e
70 meninos, eles foram
divididos em oito
modalidades, sendo:
atletismo, basquete,
futsal, ginástica artística,
ginástica rítmica, natação,
voleibol e judô.Os futuros
atletas estudarão em
período integral, onde
terão aulas em um
período e aulas
complementares e
treinamentos no contra-
turno. Eles receberão
cinco refeições diárias,
oferecidas pela Prefeitura
Municipal. Os
professores de sala serão
do Estado e os técnicos
dos treinamentos da
Prefeitura de
Pindamonhangaba.Este
projeto é de autoria do
professor Marcelo
Mora”É um projeto
diferenciado e único no

Estado de São Paulo
desenvolvido por meio de
parcerias. A seletiva
envolveu mais de 30
profissionais e esperamos
que futuramente estas
crianças possam
representar a cidade nos
Jogos Regionais, Abertos
e Campeonatos Paulistas,
Brasileiros, entre outros.
A idéia é fazer a
capacitação destas
crianças para termos cada
vez mais atletas da cidade
nas equipes e quem sabe
um dia eles possam
participar das
Olimpíadas”, comenta
Antonio Carlos de
Macedo Giúdice,
secretário de Esportes.O
prefeito João Ribeiro
acrescenta que
Pindamonhangaba tem se
destacado cada vez mais
no esporte e essa parceria
com o Estado é de
extrema importância e
com isso quem ganha é a
cidade.

Pinda terá Escola
Olímpica em 2012

Mais de quinhentos médicos
participaram do processo
seletivo de Residência
Médica da Unitau. Dos 616
inscritos, apenas 42 não
compareceram à prova.O
exame foi realizado em uma
única fase, com oitenta
questões teóricas de múltipla
escolha, divididas entre
Cirurgia Geral, Clínica
Médica, Medicina
Preventiva e Social,
Obstetrícia e Ginecologia e
Pediatria. Para a

especialidade em Urologia, a
prova foi aplicada por meio
de quarenta questões de
múltipla escolha, sendo trinta
de Cirurgia Geral e dez de
Urologia.Todos os médicos
aprovados e matriculados no
Programa de Residência
Médica da Unitau receberão
bolsa de estudo no valor
determinado pelo MEC/
CNRM e atuarão no
Hospital Universitário.A
Residência Médica é uma
modalidade de pós-

graduação, destinada a
médicos, equivalente a
cursos de especialização. O
curso consiste na atuação
p r á t i c a ,
 no qual, sob a
responsabilidade de
instituições de saúde e de
profissionais médicos
q u a l i f i c a d o s ,
o residente se submete a
treinamentos em serviço.
Por conta disto os hotéis da
cidade ficaram com 100% de
lotação.

Unitau realiza prova de
Residência Médica


