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Tremembé
Irmãs Carmelitas realizam 

“Obra do Berço” com
intuito de arrecadar
roupinhas de bebê.

Saiba como participar!

O Carmelo Santa Face e 
Pio XII informa que en-
tre os dias 25/11 a 25/12 
estará realizando a “Obra 
do Berço”; que consiste 
na arrecadação de roupi-
nhas de bebês, para con-
fecção dos enxovais das 
mamães carentes da ci-
dade. Os interessados em 
contribuir com essa obra 
de generosidade e amor 
ao próximo poderão fazer 
sua doação nos postos de 
coleta que estarão dispo-
níveis na Praça Geraldo 
Costa e no Carmelo Santa 
Face e Pio XII – Rua Pio 
XII, 48 – Nossa Senhora 
da Guia, Tremembé – SP.
Se você deseja conhe-
cer melhor o intuito da 
“Obra do Berço” e dar 
sua colaboração, entre 
em contato com as Irmãs 
Carmelitas pelo telefone 
(12) 3672 – 4180 ou (12) 
3672 – 4755 ou faça mes-
mo uma visita ao Carmelo.
“Deus ama aquele 
que dá com alegria!”
Agradecemos a generosi-
dade, pedindo ao Menino 
Jesus, que derrame copio-
sas graças e abençoe a todos 

com um Santo Natal. Deus 
lhes pague e um ano novo 
repleto de realizações!
OBRA DO BERÇO
O Serviço Social, deno-
minado Obra do Berço, 
nasceu em 1961 no co-
ração da Serva de Deus 
Madre Maria do Carmo 
da Santíssima Trindade, 
fundadora do Carmelo da 
Santa Face e Pio XII de 
Tremembé. Foi a recor-
rência de tantas gestantes 
carentes que constante-
mente batiam à porta do 
Carmelo recém fundado 
em busca de auxílio, que 
inspirou Madre Carminha 
a iniciar, não com pouco 
sacrifício, a doação de en-
xovais para recém nasci-
dos, confeccionados pelas 
próprias Irmãs com reta-
lhos de tecido que sobra-
vam dos jogos de lençóis 
que faziam para vender,  
em favor do pró-
prio sustento.
Em 1965, as Irmãs Carme-
litas decidiram, por unani-
midade de votos, registrar 
o trabalho com o título ofi-
cial “Obra do Berço” que 
já não consistia apenas em 

doar enxovais para bebês, 
mas também alguns man-
timentos, o pouco que es-
tava dentro das condições 
das Irmãs, que viviam do 
próprio trabalho e doações 
de amigos e benfeitores.
Durante todos esses anos, 
a providência divina não 
faltou, e hoje estamos 
muito felizes, pois, se au-
menta sempre mais as pes-
soas carentes que vem até 
nós, em busca de alimen-
tos e vestes para os recém 
nascidos, também é gran-
de o número de corações 
generosos, que batem à 
nossa porta trazendo sua 
oferta para Jesus presen-
te nos mais pequeninos.
Vale lembrar que a “Obra 
do Berço” esteve no ano-
nimato até a abertura do 
Processo de Canonização 
de nossa Madre Carmi-
nha ocorrida em 07 de fe-
vereiro de 2010, quando 
pensamos em intensifi-
car a obra que nasceu em 
seu coração e que sem-
pre permaneceu como 
uma centelha de caridade 
e partilha acesa em nós.
Irmãs Carmelitas

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) inaugurou, 
ontem dia 1º de novembro, 
o novo espaço do Sistema 
Integrado de Bibliotecas 
(SIBI), órgão que coorde-
na todas as bibliotecas da 
Instituição. A proposta é 
incentivar o interesse dos 
alunos e da comunidade 
para os livros, para as pes-
quisas e para os estudos. A 
nova sede oferece sala para 
realização de trabalhos em 
grupos, sala individual, 
sala de multimídia, com-
putadores para consulta e 
estudos, e uma sala de reu-
nião para os bibliotecários. 

O espaço também conta 
com estrutura adequada de 
segurança, com o objeti-
vo de zelar pelas obras, e 
com ‘estantes abertas’, ou 
seja, o próprio aluno sele-
ciona e retira o exemplar 
diretamente do local em 
que está disposto. Dessa 
forma, ele vê os demais 
exemplares disponíveis.
A coordenadora do SIBI, 
Márcia Ribeiro, acredita 
que o novo espaço será 
mais atrativo para os alu-
nos e para a comunidade. 
“A Universidade quer pro-
porcionar um ambiente 
adequado para os alunos 

desenvolverem melhor 
seus estudos, por isso es-
peramos que a frequência 
seja maior”, declara. Már-
cia destaca também que a 
biblioteca já era bastante 
frequentada por pessoas 
em busca de preparação 
para provas e concursos – 
vocação que ela espera que 
seja mantida. O ambiente 
pode ser frequentado pela 
comunidade em geral, para 
estudos e consultas, mas só 
os alunos da UNITAU po-
dem fazer empréstimos. O 
novo endereço da bibliote-
ca é: Rua Expedicionário 
Ernesto Pereira, Centro.

Nova sede das bibliotecas 
da Universidade de

Taubaté é inaugurada

Ilhabela abre temporada
de navios de cruzeiro

Ilhabela abre temporada de 
navios de cruzeiro no dia 
12 de novembro e já tem 
110 escalas confirmadas
O arquipélago de Ilha-
bela receberá no dia 12 
de novembro a primeira 
escala da temporada de 
navios de cruzeiro 2013-
2014, quando chegará à 
cidade o transatlântico 
Empress, com capacidade 
para 1.853 passageiros. 
Até agora, de acordo com 
a Secretaria Municipal 
de Turismo e Fomento, 
já estão confirmadas 110 
paradas, mas este número 
ainda pode aumentar em 
15%.  Só no mês de no-
vembro serão 11 escalas. 
Ao longo da temporada 
estão previstas nove ‘esca-
las triplas’, isto é, quando 
três navios chegam à ilha 
no mesmo dia, e diversas  
‘‘escalas duplas’.
A Prefeitura de Ilhabe-
la trabalha para melhorar 
cada vez mais o receptivo 
e assim estimular o retor-
no dos turistas ao municí-
pio. “Quando o turista de-
sembarca do navio e passa 
o dia na ilha, ele tem um 

aperitivo, de maneira que 
muitos deles voltam para 
aproveitar tudo o que o 
nosso arquipélago tem a 
oferecer. As paradas de na-
vios são importantes para 
a cidade, pois movimen-
tam a economia no período 
que antecede o verão e até 
mesmo após a temporada, 
já que temos conseguido 
estender as escalas até o 
mês de abril”, destaca o 
prefeito Toninho Colucci.
Como todos os anos, o re-
ceptivo oferecerá diversos 
serviços ao turista logo 
ao desembarcar, como a 
contratação dos diversos 
passeios, jipes, vans e até 
mesmo lanchas. Entre os 
mais procurados estão as 
praias dos Castelhanos, 
no extremo leste do arqui-
pélago; Praia do Curral,  
no sul da ilha; e as praias 
da Garapocaia (Pe-
dra do Sino) e do Jaba-
quara, na região norte.
De acordo com o secre-
tário de Turismo, Harry 
Finger, a temporada man-
tém a média dos últimos 
anos. “Tivemos uma pe-
quena queda do número de 

escalas confirmadas até o 
momento, pois três navios 
deixaram de operar na cos-
ta brasileira, porém, ainda 
há possibilidade de cresci-
mento de 15% até o final 
da temporada”, explicou.
Ele salienta que a saída 
dos três navios da costa 
brasileira não implicará na 
diminuição do número de 
turistas. “Embora seja um 
número um pouco menor 
de escalas, receberemos 
navios maiores, com mais 
turistas nesta temporada”, 
ressaltou Harry Finger.
Entre os turistas que mais 
consomem na ilha estão os 
argentinos e estes devem 
vir em grande número ao 
arquipélago. Em relação à 
temporada passada, o nú-
mero de navios com pas-
sageiros argentinos sobe 
de 10 para 26 este ano.
A Prefeitura de Ilhabe-
la segue investindo na 
infraestrutura urbana da 
cidade, com novas cal-
çadas, ciclovias, jardins, 
entre outras melhorias. O 
píer da Vila, local de de-
sembarque dos passagei-
ros, passará por reforma.

Governo estuda obrigar 
beneficiários do seguro

desemprego a fazer curso 
de qualificação

Os trabalhadores que rece-
bem o seguro-desemprego 
poderão ser obrigados a 
fazer curso de qualificação 
para ganhar o benefício, 
disse ontem, dia 31, o mi-
nistro da Fazenda, Guido 
Mantega. Segundo ele, o 
governo estuda a medi-
da para conter o aumento 

dos gastos com o benefí-
cio, que crescem cerca de 
10% ao ano e devem en-
cerrar 2013 em torno de 
R$ 30 bilhões. O governo 
também quer segurar o au-
mento dos gastos com o 
abono salarial, pago uma 
vez por ano a trabalhado-
res cadastrados no Progra-

ma de Integração Social 
(PIS) que recebem até 
dois salários mínimos. O 
ministro, no entanto, não 
anunciou que medidas po-
dem ser tomadas em rela-
ção a esse benefício, cujas 
despesas cresceram 17% 
neste ano e devem alcan-
çar R$ 15 bilhões em 2013.
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CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
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.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Começa neste domingo 
Copa de Futebol em

Moreira César
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes, e a 
Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol convidam 
os moradores da cidade e 
região para conferir mais 
uma Copa. Começa nes-
te domingo (3) mais uma 
edição de um campeonato 
em Moreira César. A com-
petição está dividida em 
dois grupos e ao todo re-
úne 12 equipes e os jogos 
serão disputados sempre 

aos domingos. O prefei-
to de Pindamonhangaba, 
Vito Ardito Lerario, co-
menta que o futebol é um 
esporte que reúne milhares 
de praticantes e também a 
família. “A Prefeitura de 
Pindamonhangaba apoia o 
futebol da cidade e convi-
da todos para ir aos campos 
para observar os dribles 
e vibrar com os gols que 
serão feitos”. O grupo A 
é formado pelos seguintes 
times: Unidos Azuis, Mo-

reira César, Santa Cruz, A 
Mil Por Hora, Colorado e 
Real Esperança, no B es-
tão os jogadores do Galá-
ticos, 100 Nome, Cícero 
Prado, Piauí, Vila São José 
e Sapopemba. No primeiro 
dia de Copa haverá jogos a 
partir das 8h30 nos campos 
do Centro Esportivo José 
Ely Miranda, “Zito”, e no 
campo do Jardim Regina.  
Outros locais a receberem 
os confrontos são a Vila São 
Benedito e Vila São José.

Tabela dos primeiros confrontos:
Unidos Azuis x Santa Cruz
Local: Campo do Zito – 8h30
 
Piauí x 100 Nome
Local: Campo do Zito – 10h30
 
A Mil Por Hora x Moreira César
Local: Campo do Jardim Regina – 8h30
 
Galáticos x Cícero Prado
Local: Campo do Jardim Regina – 10h30
 
Colorado x Real Esperança
Local: Campo da Vila São Benedito – 10 horas
 
Sapopemba x Vila São José
Local: Campo da Vila São José – 10 horas

Cursos de pós
graduação da Unitau estão 

com inscrições abertas
Há opções para os inte-
ressados em formação 
direcionada para o mer-
cado de trabalho e para 
os que buscam investir 
na carreira acadêmica
A Unitau está com ins-
crições abertas para 24 
cursos de Pós-gradua-
ção, nas modalidades 
lato senso e stricto sensu. 
As vagas oferecidas são 
para as modalidades de 
especializações e mestra-
dos, nas áreas de huma-
nas, biociências e exatas.

Os interessados podem ob-
ter informações sobre du-
ração dos cursos, valores e 
datas das aulas no site da 
Unitau (www.Unitau.br) e/
ou no endereço da Empre-
sa de Pesquisa, Tecnologia 
e Serviços da Universi-
dade de Taubaté – EPTS 
(www.epts.com.br), res-
ponsável pelas inscrições.
Ex-alunos da Unitau têm 
10% de desconto nos cur-
sos de especialização. 
Informações: Cursos de 
pós-graduação Inscrições: 

abertas para 24 cursos;
Como fazer: pelo site da 
Unitau ou EPTS; Informa-
ções: além dos endereços 
eletrônicos, na Pró-reitoria 
de Pesquisa e Pós-gradu-
ação, localizada na Rua 
Visconde do Rio Branco, 
210, Centro. O telefone da 
Secretaria dos Cursos é o 
(12) 3625-4151 e o e-mail 
é o secpos@prppg.Unitau.
br. Ela funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 22h, e 
aos sábado, das 8h às 13h.
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Vereadores de 39 cidades 
do Vale discutem 

transposição do rio
Paraíba do Sul

Membros do Legislativo 
das 39 cidades da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba (RMVale) e Lito-
ral Norte se reuniram, sex-
ta-feira, dia 1º, em mais 
um encontro da Frente 
Parlamentar de Vereado-
res, a ser realizado na Câ-
mara Municipal de Guara-
tinguetá. O tema discutido 
será o projeto de trans-
posição do Rio Paraíba, 
retomado pelo Governo 
do Estado recentemente.
Durante a reunião, serão 
realizadas explanações e 
debates com Flávio Si-
mões, Assessor de As-
suntos Estratégicos da 
Agência da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul (Agevap), 
que fará abordagem téc-
nica do assunto. Além da 
Agevap, outras institui-
ções Municipais e do Esta-

do devem estar presentes.
Segundo o presidente da 
Frente Parlamentar de Ve-
readores, Hernani Barreto, 
o encontro tem o objetivo 
buscar a melhor alternati-
va para as cidades com re-
lação à transposição e dar 
subsídio técnico aos par-
lamentares, para que pos-
sam se posicionar em rela-
ção ao projeto do governo 
Estadual de forma mais 
esclarecida e consciente.
“A maioria dos vereadores 
têm rejeitado a propos-
ta, porque o rio Paraíba é 
uma riqueza para toda a 
população. Mas a decisão 
do Governo do Estado é 
muito específica e técnica, 
então, não tem como os 
vereadores opinarem sem 
ter conhecimento”, expli-
cou o presidente da Frente.
O encontro dos vereadores 

foi motivado pela série de 
seminários que vêm sendo 
conduzidos pela Secretaria 
de Estado de Saneamento 
e Recursos Hídricos em 
diferentes cidades de São 
Paulo para apresentar os 
resultados do Plano Di-
retor de Aproveitamen-
to de Recursos Hídricos 
para a Macrometrópole 
Paulista, encomendado 
pelo Departamento de 
Águas e Energia Elétrica.
O objetivo principal deste 
documento é a apresen-
tação de propostas para 
garantir suprimento de 
água para o abastecimen-
to urbano, os usos indus-
triais e o uso na irrigação 
em toda a metrópole, até 
o ano de 2035. Dentre 
as alternativas sugeri-
das está a transposição 
do Rio Paraíba do Sul.

Educação faz parceria
inédita com a Microsoft para 
levar pacote de tecnologia a 
200,6 mil de alunos no Vale

Convênio com uma das 
maiores empresas do setor 
é inédita no País e prevê a 
oferta gratuita de 5 licenças 
do programa Office para 
cada um dos estudantes 
da rede estadual de ensino
A Secretaria da Educa-
ção do Estado anunciou 
ontem, quinta-feira, dia 
31, uma parceria inédi-
ta no país com uma das 
maiores empresas de 
tecnologia do mundo,  
a Microsoft. O termo de 
cooperação com a gigan-
te da tecnologia prevê 
a oferta de licença para 
programas Office 365 
para todos os 4,3 milhões 
de alunos da rede esta-
dual de ensino paulista.  
No Vale do Paraíba, são 
cerca de 200,6 mil es-
tudantes beneficiados.
O anúncio foi feito pelo 
secretário da Educação, 
professor Herman Voo-
rwald, e o presidente da 

Microsoft Brasil, Mariano 
de Beer. A Educação não 
terá nenhum custo e a ação 
é articulada aos projetos 
tecnológicos já consolida-
dos na Secretaria, como 
o Acessa Escola - progra-
ma pioneiro de inclusão 
digital e de acesso livre à 
internet nas unidades es-
colares de todo Estado - e 
a Escola Virtual do Esta-
do de São Paulo (Evesp),  
que oferece platafor-
mas digitais com cur-
sos interativos de idio-
ma e preparatórios ao 
vestibular, por exemplo.
A nova parceria com a Mi-
crosoft, além de propiciar 
novos conteúdos digitais 
a custo zero para estudan-
tes que são de importância 
fundamental para o mer-
cado de trabalho, também 
amplia o alcance dos re-
cursos para além das esco-
las. Isso porque o convênio 
estabelece a oferta gratuita 

de 5 licenças do pacote 
Office (com programas 
como Word, Windows e 
Power Point) para cada um 
dos estudantes paulistas.
"Nosso compromisso é 
atuar permanentemente 
para que os nossos alu-
nos se apropriem dos 
recursos tecnológicos,  
fundamentais para a for-
mação. A parceria anun-
ciada hoje complementa as 
ações da Secretaria foca-
das em disponibilizar fer-
ramentas digitais atreladas 
ao currículo", afirma o se-
cretário da educação, pro-
fessor Herman Voorwald.
Com a oferta de cinco dis-
positivos para cada aluno, 
o objetivo é que eles pos-
sam instalar os programas 
licenciados nos computa-
dores de suas residências 
ou outros locais da comuni-
dade escolar, aprimorando 
a realização de trabalhos e 
projetos voltados ao ensino.

Pinhamonhangaba
Aulas na Abdias Jr. já estão 

normalizadas
As aulas na escola muni-
cipal Abdias Júnior San-
tiago e Silva, no Santa 
Cecília, já estão normali-
zadas. A unidade escolar 
sofreu depredação e furto 
na noite de 29 para 30 de 
outubro, quando um no-
tebook e uma impressora 
foram levados, os vidros 
das janelas das salas de 
aula foram quebrados e 
as lixeiras e seu conteú-
do foram espalhados pelo 

pátio da escola. Algumas 
portas foram arrombadas.
De acordo com a Secre-
taria de Educação da Pre-
feitura, os bandidos que-
braram telhas e o forro de 
madeira da sala da gestora 
da escola, por onde entra-
ram e furtaram os objetos. 
A Secretaria de Obra já foi 
acionada para consertar o 
telhado, forro, consertar 
as portas e reforçar a se-
gurança em geral. Como o 

prejuízo material foi refe-
rente somente à parte ad-
ministrativa da escola, ao 
ser feita a limpeza do van-
dalismo, as aulas já foram 
normalizadas, inclusive 
para os alunos no período 
da manhã. Ainda neste ano, 
será realizado o pregão 
para a implantação do pro-
grama cidade digital, que 
levará monitoramento em 
todas as unidades escola-
res, entre outras melhorias. 

Ilhabela realiza 1° Festival de 
Gastronomia Internacional em 

novembro

A noite da última da quar-
ta-feira marcou o anún-
cio de mais um evento 
de porte internacional no 
arquipélago de Ilhabela. 
Trata-se do “Ilhabela Sa-
bor” – Festival de Gas-
tronomia Internacional. O 
anúncio foi feito em jantar 
para jornalistas locais e de 
veículos especializados 
em gastronomia no bar 
e restaurante Gaudí, na 
praia do Perequê. O even-
to será realizado nos pró-
ximos dias 15 e 16 de no-
vembro e será coordenado 
pela chef Adelaide Engler.  
O “Ilhabela Sabor” vai 
receber chefes especia-
lizados na culinária de 
diversos países, além de 
reunir hotéis, restauran-
tes, espaços de eventos.
Na ocasião estiveram 
presentes a vice-prefeita 
Nilce Signorini, os secre-
tários municipais Harry 
Finger (Turismo) e Mau-
ricio Calil (Finanças),  
o presidente da Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Ilhabela, Leopoldo 
Pedalini, e os vereadores 
Luizinho Paladino, Car-
linhos e Sampaio Júnior.
Segundo o secretário mu-

nicipal de Turismo, Harry 
Finger, o “Ilhabela Sabor” 
– Festival de Gastronomia 
Internacional, tem o ob-
jetivo de movimentar da 
cidade, além de almejar 
eventos parecidos nos pró-
ximos anos no arquipélago. 
“É de extrema importância 
fomentarmos o turismo 
em Ilhabela, principal-
mente na baixa temporada. 
É um evento de qualidade 
e que tem a cara do mu-
nicípio. Espero que ocor-
ra outros festivais como 
este nos próximos anos.  
Esse é objetivo”, explica 
o secretário. O festival: 
Com o apoio da Prefeitu-
ra de Ilhabela, por meio 
da Secretaria de Turis-
mo, o festival promovido 
pelo Ilhabela Convention 
e Visitors Bureau será 
aberto às 18h30 do pró-
ximo dia 15 de novembro 
(sexta) no bar e restau-
rante Gaudí, no Perequê.  
O público irá degustar 
cervejas artesanais com 
características diferentes 
e receber a explicação de 
um beer sommelier.   Além 
disso, serão servidos petis-
cos preparados especial-
mente para a degustação, 

harmonizados com as ca-
racterísticas de cada cerve-
ja. Logo após, às 20h30, o 
evento oferecerá duas op-
ções para os turistas: o es-
paço Píer 151, localizado 
próximo ao centro comer-
cial, e o Hotel Itapemar, 
no bairro Saco da Cape-
la. O Píer 151 apresentará 
um jantar gastronômico 
francês, coordenado pelo 
chef Marc Le Dantec, do 
restaurante Rive Gau-
che SP, do mesmo grupo 
Due Cuochi e Barbacoa.  
O Hotel Itapemar apos-
ta na culinária moderna e 
oferecerá um jantar con-
temporâneo, com raízes 
europeias, desenvolvido 
pelo chef Leonardo Pai-
xão. Já no dia 16 (sába-
do), às 20h30, mais dois 
locais estarão a postos 
para receber os turistas. O 
Hotel Itapemar realizará 
uma incrível degustação 
de vinhos com sommelier 
e acompanhada de petis-
cos finos harmonizados. 
Já a Pousada Praia do 
Portinho oferece um jan-
tar peruano, coordenado 
pelo chef Biba Fernandes, 
do restaurante Chiwake, 
grande sucesso em Recife.

Edital de abertura para 
candidatos à inscrição 
na escola municipal de 

educação infantil de 
Tremembé

EDITAL N º 02/2013
   A Secretaria de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regimento Escolar, FAZ SABER aos interessados que acham-se abertas as ins-
crições para as CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL DE TREMEMBÉ, para o ano letivo de 2014, no período de 18 a 22 de 
novembro de 2013,  obedecendo aos seguintes critérios:
I – DOS NÍVEIS E DAS IDADES
Berçário I Crianças nascidas no período de 01/04/2013 a 30/09/2013
 
II – DO LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES
1-      CRECHE MUNICIPAL ELIZA ROSSI LIMA: inscrições para Berçário I.
Rua Lorena, 80 – Parque N. Srª da Glória, Tremembé, São Paulo, no horário das 
8h às 17h.
Obs: As crianças inscritas para o período integral na Creche Municipal Eliza Rossi 
Lima passarão por triagem, para efetivação de matrícula.
III – DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Os interessados deverão entregar uma Cópia Xerográfica da Certidão de Nasci-
mento da criança e comprovante de residência atualizado (levar o original para 
conferência).
Obs: A apresentação dessa documentação é imprescindível para a efetivação da 
inscrição (não será feita a inscrição sem a documentação necessária).
IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 1- A inscrição deverá ser feita por pais ou responsável legal da criança, munidos 
de RG (Registro Geral);
2-      Esclarecemos que esse Edital refere-se somente ao período de inscrição e 
não de matrícula;
 
Tremembé, 30 de outubro de 2013.
Cristiana Mercadante Esper Berthoud
Secretária de Educação
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Prefeitura de Tremembé 
realiza curso gratuito para 

moradores dos bairros 
Flor do Campo, Maracaibo 

e Alberto Ronconi

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé através do CRAS 
(Centro de Referência 
de Assistência Social)  
está realizando curso gra-
tuito de Patch Apliquê 
ou Patch Colagem para 
30 mulheres que partici-
pam do Grupo de Con-
vivência Renovação e 
Vida, que moram no ter-
ritório de abrangência do 
CRAS – Jardim Maracai-
bo I e II, Flor do Campo 
e Jardim Alberto Ronconi.
O curso teve início na úl-
tima terça feira (29) e tem 
duração de 16 horas/aula, 
sendo realizadas duas ve-

zes por semana, nos pe-
ríodos manhã e tarde.
O que é patch apliquê,  
ou patch colagem?
É uma técnica ornamen-
tal utilizada para decorar 
roupas, toalhas e tecidos 
com utilidades diversas, 
cuja produção é simples. 
Para fazer um patch apli-
quê básico, é preciso teci-
do de estampas diversas, 
papel termocolante, agu-
lha, linha, ferro de passar 
e muita criatividade. Pri-
meiramente, deve-se fa-
zer um desenho no papel 
termocolante; feito isso, é 
passado o ferro em cima 
do tecido com o papel.

Depois de colado, o tecido 
é recortado e costurado em 
caseado, diretamente onde 
deve ser aplicado. “O pac-
th apliquê é a aplicação de 
tecido sobre tecido, dando 
a possibilidade de utiliza-
ção de qualquer figura”,
“Além de propiciar uma 
atividade extra para as 
mulheres, esse curso 
serve como capacita-
ção para criação de mais 
uma oportunidade de 
trabalho, portanto, au-
mento da renda familiar” 
– finaliza Andrea Vaqueli –
Presidente do Fun-
do Social de Solida-
riedade de Tremembé.

Pinda sedia 2ª etapa da 
Copa São Paulo de
Ginástica Rítmica

Pindamonhangaba será 
palco de ginastas de várias 
cidades nos dias 2 e 3 de 
novembro. A cidade vai 
sediar a 2ª etapa da Copa 
São Paulo de Ginástica 
Rítmica. A competição 
será realizada no ginásio 
Juca Moreira e as apresen-
tações terão início a partir 
das 8 horas. A população 
está convidada a prestigiar 
as representantes do mu-
nicípio. A primeira etapa 
desta Copa foi realizada 
em Jundiaí e neste final de 
semana Pindamonhangaba 
vai receber representantes 
de Poá, Itapevi, Jundiaí, 
Clube Espéria, Taubaté, 
ADC GIMNART, ASA-

BEN e Cotia. Há ginastas 
de Pinda que irão com-
petir pela primeira vez 
e a cidade contará, ao 
todo, com 27 represen-
tantes, sendo 15 no indi-
vidual e dois conjuntos.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba, Vito Ardito Le-
rario, parabeniza as ginas-
tas de pelas conquistas nos 
Jogos Regionais e também 
nos Abertos e convida a 
população para torcer e 
prestigiar a competição. 
“Elas são muito dedicadas 
e agradeço imensamente 
o carinho de cada uma e 
a honra que elas têm em 
defender a nossa cidade. 
Pinda é um excelente ber-

ço de atletas talentosas na 
ginástica rítmica e tenho 
certeza que estas meninas 
têm um futuro brilhan-
te”, finaliza o prefeito.
Todas as atletas serão ava-
liadas coreograficamente e 
tecnicamente, nas provas 
que não são com apare-
lhos o corpo de júri analisa 
todo o contexto e nas que 
são com maças, bolas, fi-
tas e arcos são observados 
detalhes como lançamento 
e recuperação dos apare-
lhos. Para ter uma boa nota 
é preciso fazer o manejo 
da melhor forma possível 
e executar os movimentos 
tecnicamente exigidos em 
cada um dos aparelhos.

Aniversário de Ubatuba 
tem festa histórica e

mais de 30 mil pessoas 
na Avenida

Ubatuba comemorou 376 
anos na última segunda-
feira com uma grande fes-
ta que mobilizou toda a 
cidade. Depois de um dia 
inteiro repleto de ativida-
des culturais, inaugura-
ções e homenagens, mais 
de 30 mil pessoas compa-
receram à Praça de Even-
tos para assistir o show 
do cantor Gabriel Valim, 
grande atração da noite. 
Com as catracas dos ôni-
bus da viação Verde Bus 
liberadas, a população 
ubatubense aproveitou o 
transporte de graça e cir-
culou livremente entre os 
bairros e o centro. Logo 
cedo, a região central já 
apresentava movimento 
bem acima do normal. O 
projeto Prefeitura Presen-
te, primeira atividade do 
dia, ofereceu gratuitamen-
te exames e atendimentos 
gerais na área da saúde, 
segundas vias para docu-
mentos e muita diversão 
para a criançada. Enquan-
to isso, o prefeito Mau-
ricio (PT) inaugurava a 
Academia da Melhor Ida-
de, localizada no espaço 
conhecido como “Praça da 

Baleia”. Logo depois, por 
volta de 10 horas, as tra-
dicionais corridas de ca-
noa chamaram atenção e 
atraíram representantes de 
várias comunidades tradi-
cionais, que disputaram 
os prêmios em cinco ca-
tegorias: Um Remo, Dois 
Remos, Três Remos, Mu-
lheres e Crianças. Perto da 
hora do almoço, foram dis-
tribuídas senhas para mais 
de 1000 mamografias, 
praticamente acabando 
com a fila de espera. Logo 
após, às 13 horas, o prefei-
to entregou pessoalmente 
as matrículas de imóveis 
para famílias de baixa-ren-
da da zona oeste.  Na Pista 
de Skate, os skatistas da 
AUSK (Associação Uba-
tuba de Skate) mandavam 
ver nas rampas enquanto 
as bandas do Festival Rock 
In Ubatuba garantiam a 
trilha sonora ao vivo para 
milhares de jovens que 
circulavam na orla central. 
Enquanto isso, no mar da 
Praia Grande, os surfistas 
disputavam as baterias do 
primeiro Campeonato de 
Surf Estudantil da história 
da cidade.  Às 15 horas, a 

Praça de Eventos serviu 
de palco para uma série 
de lançamentos, ações e 
inaugurações. Cerca de 
80 pais receberam os cer-
tificados das matrículas da 
nova Creche do Taquaral 
e agora suas crianças vão 
estudar em um ambiente 
agradável e reformado. 
Entre 16 e 17 horas, duas 
solenidades reuniram cen-
tenas de pessoas nas aulas 
inaugurais dos projetos, 
Aprendiz de Samurai 
(judô) e Gibi (basquete). 
As iniciativas consistem 
em oferecer aulas de judô 
e basquete e manter as 
crianças por mais tempo 
nas escolas municipais. 
Para fechar com chave de 
ouro, a partir das 19 horas, 
as duplas Nako & Rafael, 
Talis & Welington aquece-
ram o público para a gran-
de atração da noite: o can-
tor Gabriel Valim. O show 
do cantor da famosa mú-
sica “Piradinha” animou 
as famílias ubatubenses 
até às 23 horas e reuniu, 
segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pú-
blica, mais de 30 mil pes-
soas na Praça de Eventos.

Cemitério de Pinda terá 
horário diferenciado

no feriado
O Cemitério Municipal 
terá horário diferenciado 
de funcionamento nesta 
sexta-feira (1º), dia de To-
dos os Santos, e no sábado 
(2), feriado de Finados. Na 
sexta, será das 7 às 18 ho-

ras, e no sábado, das 6 às 
19 horas. Durante o mês, as 
equipes do Departamento 
de Serviços Municipais da 
Prefeitura realizaram toda 
a limpeza e manutenção 
do cemitério para a data, 

em que o local recebe a 
maior movimentação de 
visitantes. O período au-
torizado para reforma dos 
túmulos encerrou no dia 
28 de outubro e o de limpe-
za dos jazigos, no dia 31. 

Endividamento e
inadimplência voltam
a crescer em outubro, 

diz a CNC
Depois de uma queda ob-
servada em setembro, os 
níveis de endividamento e 
inadimplência voltaram a 
crescer em outubro deste 
ano. Segundo a Pesquisa 
Nacional de Endivida-
mento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), 
da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC), 
o percentual de famílias 
inadimplentes no país che-
gou a 21,6% em outubro.
Em setembro, o percentual 
havia sido 20,6%. Entre as 
famílias com renda até dez 
salários mínimos, o nível 
de inadimplência, ou seja, 
o número de pessoas que 
têm contas ou dívidas em 
atraso, foi 23,8% em outu-
bro, ante 22,9% em setem-
bro. Entre as famílias com 
renda mais alta, o percen-
tual subiu de 10,7% em se-

tembro para 12,3% em ou-
tubro. O tempo médio de 
atraso para o pagamento 
de uma conta é 59,6 dias, 
segundo a CNC. A maior 
parte das famílias (42,7%), 
no entanto, estava com 
contas em atraso por mais 
de 90 dias, em outubro. A 
pesquisa também mostrou 
que o percentual de pesso-
as com contas em atraso e 
sem condições de pagá-las 
subiu de 7% em setembro 
para 7,3% em outubro. Já 
o nível de endividamento 
chegou a 62,1% em ou-
tubro, depois de registrar 
61,4% em setembro. São 
consideradas em dívida as 
famílias que compram com 
cartão de crédito, usam 
cheque especial ou pré-
datado ou fazem qualquer 
tipo de crédito ou financia-
mento, mesmo que pague 

a conta em dia. A maior 
parte (73,9%) se endivida 
com o cartão de crédito.
Entre as famílias brasilei-
ras, 12,6% se dizem muito 
endividadas, 23,3% mais 
ou menos endividadas e 
26,2% pouco endividadas. 
Os resultados de outubro 
invertem resultado da pes-
quisa anterior, que regis-
trou percentual de 61,4% 
de famílias endividadas 
em setembro, o que repre-
sentou uma queda em com-
paração a agosto (63,1%).  
O mesmo fenômeno foi 
observado em relação ao 
percentual de inadimplên-
cia, que alcançou 20,6% 
em setembro, mostran-
do recuo em comparação 
ao mês anterior (21,8%). 
Foi a segunda queda con-
secutiva no percentual 
de famílias com dívidas.


