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Companhia Municipal 
de Turismo e Secreta-
ria de Obras entregam 
todas as unidades refor-
madas até janeiro. Se-
gundo o secretário de 

obras Mauro Bezerra,  
as reformas estão 
bastante adiantadas  
e a revitalização dos pon-
tos de ônibus faz parte de 
um esforço conjunto da

 Prefeitura e de 
suas secretarias.  
“O objetivo é levar mais 
segurança e confor-
to para moradores e tu-
ristas”, afirma Bezerra.

Parceria entre COMTUR 
e Prefeitura revitaliza 

pontos de ônibus

Evento disponibiliza 
workshop no primeiro dia 
e as corridas de aventura, 
com distâncias variadas, 
acontecem no segundo 
dia. Com apoio da Secre-
taria de Turismo de Uba-
tuba, a terceira etapa do 
Circuiro Adventure Camp 
acontece no final de se-
mana dos dias 7 e 8 de de-
zembro em Ubatuba (SP). 
Dedicado aos iniciantes 
de corrida de aventura, 
o evento também ofere-
ce aulas teóricas e pales-

tras sobre as modalida-
des: canoagem, trekking, 
mountain bike e escalada 
vertical. No primeiro dia, 
acontece o workshop. As 
corridas de aventura, com 
distâncias variadas, acon-
tecem no segundo dia. 
Atletas profissionais são 
bem-vindos, já que o intui-
to é mesclar experiências.  
Os atletas serão distribuí-
dos em categorias confor-
me o nível de conhecimen-
to nas modalidades. Cada 
prova é desenvolvida cui-

dadosamente para que os 
mais experientes testem 
suas habilidades em uma 
corrida contra o tempo. 
Os iniciantes experimen-
tam uma forma divertida 
e desafiadora de desen-
volver o corpo, o raciocí-
nio lógico e o espírito de 
grupo em um ambiente de 
harmonia com a natureza.  
I n s c r i ç õ e s .  
Para obter mais informa-
ções e fazer sua inscri-
ção, acesse o site www.
adventurecamp.com.br.

Terceira etapa do  
Circuiro Adventure Camp 

acontece em Ubatuba

Inscrições serão abertas a 
partir das 10h de amanhã e 
vão até o dia 7 de janeiro. 
A Polícia Técnico-Cien-
tífica abriu concurso pú-
blico para preencher 600 
vagas de oficial adminis-
trativo em todo o Estado. 
O edital com os detalhes 
do concurso foi publica-
do no Diário Oficial do 
Estado deste sábado (30).
As inscrições começam 
a partir das 10h desta se-
gunda-feira (3) e vão até 
o dia 7 de janeiro do ano 
que vem, pelo site da Vu-
nesp. É requisito para o 

concurso ter idade igual 
ou superior a 18 anos e 
nível médio completo ou 
equivalente. A taxa de ins-
crição é de R$ 42,61. Con-
forme o edital, o salário 
inicial para o cargo é de 
R$ 935,00, acrescido de 
gratificação. Entre as atri-
buições do oficial adminis-
trativo está executar ativi-
dades de apoio nos setores 
para o qual for designado.
A maior parte das vagas 
será destinada à Capital e 
à Grande São Paulo (263 
vagas). As demais serão 
distribuídas nas regiões 

de Araçatuba (20), Bauru 
(52), Campinas (56), Pre-
sidente Prudente (24), Ri-
beirão Preto (50), Santos 
(30), São José do Rio Pre-
to (32), São José dos Cam-
pos (36),  e Sorocaba (32). 
No ato da inscrição, o can-
didato deverá escolher um 
dos locais para realização 
da prova. As informações 
sobre o local, data, horá-
rio e sala para a realização 
da prova serão divulga-
das no Diário Oficial do 
Estado e estarão dispo-
níveis no site da Polícia 
Civil e no site da Vunesp.

Concurso da Polícia 
Técnico-Científica vai 
contratar 600 oficiais 

administrativos

Em Taubaté, já é uma 
tradição, há sete anos: 
em meio às festivida-
des do aniversário da ci-
dade, o aniversário do 
Restaurante Bom Prato.
Uma iniciativa do Go-
verno do Estado de São 
Paulo, através da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social, o Restaurante é 
administrado pela AMSS 
– Associação Missão Sede 
Santos, entidade sem fins 
lucrativos, de utilidade 
pública, ligada à Diocese 
de Taubaté. No Estado, 
são, ao todo, 39 unidades.
O Restaurante oferece, 
no horário do almoço, 
refeições balanceadas e 
de qualidade, por ape-
nas R$ 1,00. Há dois 
anos, também o café 
da manhã, por R$ 0,50.
Até agora têm sido forne-

cidas 1.200 refeições por 
dia, no almoço. A partir 
de janeiro, pelo menos 
mais 100 refeições serão 
oferecidas à população.
O Restaurante, que con-
ta com uma equipe de 20 
funcionários e 8 volun-
tários da AMSS, chega 
ao seu sétimo ano com a 
marca de 2 milhões e 200 
mil refeições servidas.
A unidade também oferece 
cursos do Via Rápida Em-
prego, voltados para a gas-
tronomia, e tem um posto 
do Acessa São Paulo, com 
acesso gratuito à internet.
Na próxima terça-feira, dia 
3, o Restaurante estará em 
festa. Um cardápio espe-
cial, em comemoração ao 
seu aniversário, será ofere-
cido à população: panque-
ca de carne moída ao mo-
lho vermelho com queijo 

ralado, batata ao creme de 
mostarda, salada veranil, 
suco de goiaba e pudim 
de coco com doce de leite.  
O trio musical Typ 
Vox animará a festivi-
dade, com início pre-
visto para as 10h40.
Na ocasião, será home-
nageado o monitor Jho-
nata Willians dos Santos, 
responsável pelo posto 
do Acessa São Paulo. 
 Concorreram à premia-
ção mais de mil mo-
nitores do programa,  
em busca da excelên-
cia de suas atividades. 
Jhonata foi o vencedor, 
para o Vale do Paraíba.
O Restaurante Bom Prato 
de Taubaté funciona no 
Parque Doutor Barbosa 
de Oliveira, 31, no cen-
tro da cidade. Mais infor-
mações: (12) 3624-6433.

Restaurante Bom Prato de 
Taubaté comemora sete 

anos de funcionamento e se 
prepara para o aumento do 

número de refeições  
no almoço
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MISCELÂNEA Redenção da Serra 
Festa do Bairro do 

João Correia
No dia 12 de dezembro acontece a tradicional festa em louvor a São Vicente de Pau-

lo e Frei Galvão no bairro do João Correia.
Segue a programação do evento.

DIA 12/12 - QUINTA-FEIRA 
19h - Celebração da palavra com Minis-
tro Geraldo Magela 
Canto: Bairro do Loteamento 
Noveneiros: Bairro dos Leais, Samam-
baia, Palmital, Retiro, Lagoa, Ilha, Pieda-
de, Piraí, Clementes, Loteamento e Bair-
ro de Cima. 
DIA 13/12 - SEXTA-FEIRA 
19h - Celebração da palavra com Minis-
tro Elias 
Canto: Bairro do Gamado 
Noveneiros: Bairro do Pinheirinho, Velo-
sos, Marçais, Bentos, Pedra Negra, Pai-
neiras, Gramado, Venâncios e São Sebas-
tião. 
20h - Bingo- logo após Som Mecânico. 
DIA 14/12 - SÁBADO 
19h - Celebração da palavra com Ministra 
Isabel 
Canto: Bairro do Carapeba 
Noveneiros: Bairro do Carapeba, Paiol, 
Rocinha, Santa Luzia Rural, Pinhal e Re-
gistro 
Benção do Mastro 
20h - Bingo 
22h - Queima de fogos 
23h - Show com a Banda Garotos do Val-
le

DIA 15/12 - DOMINGO 
06h - Repique dos Sinos 
09h30 - Saída da procissão do Bairro da 
Pedra Negra em direção ao Bairro João 
Corrêa com os andores dos Padroeiros do 
Bairro e dos Bairros vizi¬nhos que quise-
rem participar. 
Contamos com a presença dos motoquei-
ros e dos cavaleiros na procissão. 
11h - Santa missa celebrada pelo Pároco 
Amâncio Calderaro. 
Canto - Coral São Benedito do Gramado 
12h - Benção do afogado e em seguida 
será servido o almoço grátis. 
14h - BINGO ESPECIAL 
15h - Leilão de gado, porco, galinhas e 
diversas prendas.
Todos os dias teremos barracas com sal-
gados, bebidas, frango assado, linguiça 
na chapa, lanche, churrasquinho entre 
outros. Barraca de peixinho (Sábado e 
Domingo) Os festeiros e a comunidade 
local agradecem a Prefeitura Municipal 
de Redenção da Serra, a Po¬lícia Militar, 
as comunidades vizinhas e a todos que de 
alguma forma, direta ou indiretamente, 
colaboram para o brilhantismo de nossa 
festa.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Inova-
ção, anuncia mais um gran-
de investimento na cidade. 
O Grupo Alstom irá insta-
lar a unidade de fabricação 

de bondes e equipamentos 
de metro no município. A 
planta será montada in-
teiramente com recursos 
próprios da empresa e será 
localizada na mesma área 
onde a companhia já uma 

tem operação. Com essa 
instalação, a Prefeitura 
estuda a viabilização do 
Arranjo Produtivo Fer-
roviário (APF), para tra-
zer mais investimentos 
nesse setor para a cidade.

Taubaté será sede de 
mais uma unidade da 

Alstom
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Estão abertas as inscri-
ções para o 29º Festival 
de Marchinhas Carna-
valescas de São Luiz do 
Paraitinga. As inscrições 
estão abertas até dia 3 de 
janeiro de 2014. De acor-
do com a organização do 
evento, poderão ser ins-
critas músicas que não te-
nham sido gravadas e nem 
participado de nenhum 
festival do gênero. Serão 
selecionadas 20 músicas 
que participarão das eli-
minatórias em feverei-
ro/2014. A lista das 20 se-
lecionadas será divulgada 
no site oficial a partir de 8 
de janeiro de 2014 e serão 
realizadas, nos dias 1 e 8 
de fevereiro, duas elimi-
natórias que vão eleger as 
10 finalistas para o dia 15 

do mesmo mês. Recebe-
rão troféus e prêmios em 
dinheiro as três primeiras 
músicas eleitas pelo júri, 
o(a) melhor intérprete e 
uma marchinha escolhida 
em votação popular. Além 
disso, a programação do 
29º Festival de Marchi-
nhas contará com diversos 
blocos e shows carnava-
lescos. O festival nasceu 
em 1984 e teve como ide-
alizador músico e compo-
sitor Galvão Frade, que na 
época, era integrante do  
Grupo Paranga. O Festi-
val de Marchinha festival 
foi colocado em prática 
visando revelar novos ta-
lentos e produzir um acer-
vo de marchinhas inéditas 
para que no futuro a trilha 
sonora do carnaval da ci-

dade fosse pautada num 
repertório próprio. Atual-
mente, São Luiz do Parai-
tinga possui um acervo de 
aproximadamente 2.000 
marchinhas, as quais são 
tocadas nos blocos do 
carnaval da cidade e fa-
zem parte do repertório 
das bandas carnavalescas.  
A partir de 2000, a par-
ticipação de importan-
tes artistas de relevância 
nacional como: Suzana 
Salles, Chico César, Zeca 
Baleiro, Wanderléa, en-
tre outros deram visibili-
dade nacional ao evento.  
Na edição de 2012, teve 
a participação da mar-
chinha “Pelas Costas” 
de Arnaldo Antunes, Be-
tão Aguiar, Chico Sa-
lém e Marcelo Jeneci.

São Luiz do Paraintiga 
anuncia 29º Festival de

Marchinhas Carnavalescas

Em dezembro, Turismo 
de Pindamonhangaba
mostrará cidade para 

munícipes

O projeto “Conheça Pin-
damonhangaba”, do De-
partamento de Turismo 
da Prefeitura, realizará 
diversos roteiros gratui-
tos para os munícipes, 
no mês de dezembro.  
O City Tour Histórico Cul-
tural contará um pouco da 
história da cidade por meio 
de seus prédios e locais 
históricos. Também have-
rá a oportunidade de vi-
sitar a loja Vitrine Social, 
no Shopping Pátio Pinda, 
e a exposição de presé-
pios no Museu Histórico 

e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina.  
Para participar, é im-
prescindível agendar 
antecipadamente, a par-
tir de 1º de dezembro, 
nos seguintes locais:  
Palacete Visconde da Pal-
meira – sede do museu (de 
terça a sexta-feira, das 10h 
às 17h); Centro de Infor-
mações Turísticas na Pra-
ça Monsenhor Marcondes 
(a partir das 18 horas);  
e Balcão de Informações 
Turísticas no Shopping 
Pátio Pinda, das 14 às 

22 horas. As saídas dos 
grupos serão da praça 
Monsenhor Marcondes,  
aos sábados e domin-
gos de dezembro (7, 
8, 14, 15, 21 e 22). 
Serão seis ônibus por 
dia, nos horários: 15h30, 
16h30, 17h30, 18h30, 
19h30 e 20h30. Por dia, se-
rão abertas 162 vagas, tota-
lizando 972 pessoas aten-
didas na iniciativa. Mais 
informações no Depar-
tamento de Turismo, rua 
Martim Cabral, 39, centro.  
Telefone (12) 3643-1761. 

Parada de Natal e 
chegada do Papai Noel 
acontecerá dia 05 de 

dezembro Traga  
sua família!

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Espor-
tes de Tremembé realiza 
no dia 05 de dezembro 
(quinta feira) uma grande 
Parada de Natal, com 12 
carros alegóricos temáti-
cos e a chegada do Papai 
Noel a bordo em um dos 
carros. No ano passado o 
evento não foi realizado 
na cidade, mas em anos 
anteriores milhares de fa-

mílias saíram às ruas para 
acompanhar o desfile, que 
encanta a todos com um 
show de cores e luzes. 
E segundo a Secretária 
Marcela Tupinambá, este 
ano não será diferente.
Os carros alegóricos che-
garão a Tremembé e per-
correrá diversas ruas da 
cidade. A parada de natal 
começa às 20 horas na 
Praça da Estação.  Nesta 
noite, o evento será en-

cerrado na mesma praça, 
onde haverá queimas de 
fogos, músicas natali-
nas, brincadeiras com as 
crianças e Papai Noel sau-
dando o público infantil.
Depois da chegada, o Pa-
pai Noel receberá as crian-
ças em sua casinha no cen-
tro da Praça Geraldo Costa 
até o dia 23 de dezembro.
Esperamos vocês!
Apoio: ABC Transportes, 
Resicontrol e Oxiteno.

 Neste ano de 2013 a 
Educação Especial do 
município realizou uma 
série de ações visan-
do criar ambientes edu-
cacionais inclusivos, 
 oferecer a cada criança 
com deficiência, autismo 
ou dificuldades acentu-
adas de aprendizagem, 
igualdade de oportunida-
des e o desenvolvimento 
pleno de suas potencia-
lidades.  Essas ações en-
globaram a expansão das 
Salas de Recursos Multi-
funcionais nas escolas da 
rede municipal, a criação 
da Sala de Estimulação 
Pedagógica para a Edu-
cação Infantil, promo-
ção de aula de LIBRAS 
para alunos “ouvintes”,  
investimentos na forma-
ção dos professores das 
Salas de Recursos, promo-
ção de curso de LIBRAS 
e Braille para pais e pro-
fessores e contratação de 
diversos Intérpretes de LI-
BRAS e Profissionais de 
Apoio para acompanhar 
as crianças em Sala de 
aula, quando necessário.
Em outubro a Secreta-
ria Municipal de Edu-
cação descreveu essas 
ações em um relato de 
experiência de educa-
ção especial inclusiva no 
“III Prêmio Experiência 
Educacionais Inclusivas 
(PEEI) – a escola apren-
dendo com as diferenças”, 
promovido pelo MEC.

O III PEEI teve como obje-
tivo identificar, promover 
e valorizar experiências 
efetivas de inclusão, rea-
lizadas no país em 2013. 
Assim, foram seleciona-
dos os Relatos de Experi-
ência que mais se desta-
caram entre as Secretarias 
de Educação das Escolas 
Públicas de todo o Brasil.
Após análise do relato de 
experiência e visita de téc-
nico do MEC às escolas 
municipais, a Educação 
Especial de Tremembé, na 
perspectiva da Educação 
Inclusiva ficou seleciona-
da entre as sete melhores 
do país. Segundo a coorde-
nadora da Educação Espe-
cial no município Daniela 
G. R. Renó “Essa classi-
ficação no III PEEI vem 
confirmar nossas hipóteses 
sobre o trabalho realizado. 
 Acreditamos que as cha-
ves para experiências edu-
cacionais de sucesso sejam 
aprofundamento teórico, 
 dedicação e a força de 
um trabalho de equipe.  
O fundamental de nosso 
trabalho ter sido selecio-
nado nesse prêmio é sa-
bermos que estamos no 
caminho certo para uma es-
cola democrática e Inclu-
siva que traga benefícios 
a todos os envolvidos.”.
Além desta colocação 
no III PEEI a Secretaria 
de Educação em parce-
ria com a professora de 
Braille Luciane Molina, 

se inscreveu para o IV 
Prêmio Ações Inclusivas 
para Pessoas com Defi-
ciência, promovido pela 
Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo. 
Esse prêmio será realiza-
do visando identificar e 
dar visibilidade às práti-
cas inclusivas voltadas às 
pessoas com deficiência 
no Estado de São Paulo.
A Secretaria Municipal 
de Educação de Tremem-
bé ficou classificada entre 
as melhores do Estado e a 
Cerimônia de Entrega do 
IV Prêmio Ações Inclusi-
vas para as Pessoas com 
Deficiência do Estado de 
São Paulo, ocorrerá no dia 
12 de dezembro de 2013, 
às 18h, em São Paulo.
Segundo a Secretaria 
Municipal de Educação 
Dra Cristiana Mercadan-
te Esper Berthoud “É um 
grande orgulho para a Se-
cretaria de Educação ter o 
trabalho reconhecido pelos 
órgãos Federal e Estadual. 
 A Educação Inclusi-
va no município, sob a 
coordenação da profa.  
Daniela Renó atingiu ní-
veis altíssimos de quali-
dade e gostaria de para-
benizá-la publicamente 
pelo excelente trabalho 
que vem realizando. Es-
tendo também meus 
parabéns e agradeci-
mentos às professores 
envolvidas no projeto.”

Educação inclusiva de 
Tremembé está entre 
as melhores do Brasil

Será realizada no dia 7 
de dezembro a quarta e 
última etapa do Circuito 
Corrida de Rua de Pin-
damonhangaba, evento 
promovido pela Prefeitu-
ra, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
em parceria com a Etep 
- Faculdades. As largadas 
serão no shopping Pátio 

Pinda, a partir das 19h30.
O público aprovou a eta-
pa noturna e desta vez 
serão oferecidas 1.000 
inscrições. A camiseta e 
sacola especial, fornecida 
gratuitamente aos parti-
cipantes, será comemo-
rativa à Copa de 2014.
Os interessados pode-
rão se inscrever até o dia 

3 de dezembro, mas é 
importante lembrar que 
as vagas podem esgo-
tar antes da data limite.
Quem ainda não participou 
de nenhuma etapa deverá 
fazer a inscrição pessoal-
mente no shopping Pátio 
Pinda, localizado na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
650, das 10 às 22 horas. 

Inscrições para a  
última etapa do  

Circuito Corrida de Rua
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Árvore de Natal ficará 
sobre a fonte luminosa 
na Praça da Bandeira 

em Caçapava
A fonte luminosa da Pra-
ça da Bandeira vai ter 
uma árvore de Natal para 
reforçar o clima natalino  
das pessoas que pas-
sam pela região cen-
tral da cidade. A árvore,  
que faz parte do Natal 
Iluminado na Praça, vai 
ter cerca de 13 metros 
de altura e deverá es-
tar concluída na primei-
ra semana de dezembro.
Estão envolvidas na 
montagem as secreta-
rias de cultura, espor-
te e lazer e a de obras 
e serviços municipais.  
A árvore de Natal da Pra-
ça da Bandeira é patro-
cinada pela Pilkington.

Natal em Caçapava Ações para intensificar 
a campanha contra Aids 
acontecem no dia 30 de no-
vembro, sábado, na Praça 
da Bandeira, com ativida-
des das 9 às 14h. No even-
to, será destacada a impor-

tância da proteção contra 
as doenças sexualmente 
transmissíveis. As infor-
mações serão prestadas 
por profissionais da saúde.
Estão agendados shows 
musicais, entre eles o 

grupo Banda Gruporão 
(que vai fazer um tributo 
a Cazuza, Renato Rus-
so e outros artistas víti-
mas da epidemia), além 
de sorteio de brindes. 
Também haverá a distri-
buição de preservativos.
O evento é organizado pela 
secretaria de saúde do Mu-
nicípio de Caçapava e faz 
parte do Programa de DST/
Aids Hepatites Virais.
Luta - O dia 1º de dezem-
bro foi escolhido como o 
Dia Mundial de Preven-
ção contra a AIDS, doen-
ça transmitida por contato 
entre o sangue contami-
nado e o sangue não con-
taminado. A sigla AIDS 
significa síndrome da imu-
nodeficiência adquirida, 
mas sua origem vem do 
inglês: Acquired immu-
nodefiecience syndrome.
A data foi instituída pela 
ONU (Organização das 
Nações Unidas). No Bra-
sil, a data foi estabele-
cida em 1988 para à po-
pulação sobre as formas 
de transmissão e a pre-
venção contra a doença.

Caçapava intensifica 
campanha contra Aids

Ubatuba
Confraternização  

Fim de Ano

No dia 6 de dezembro vai 
ser inaugurada a academia 
da saúde, no espaço do 
Clube Recreativo Pinha-
lense. Ao que parece, o es-
paço vai ser utilizado para 
ministrar as aulas de alon-
gamento e de ginástica, 
que estão acontecendo já a 

algum tempo pela cidade. 
Também parece que des-
ta vez a piscina também 
vai abrir (pelo menos foi 
o que disseram). Essa se-
mana, na quarta ou quinta, 
começam os exames e a 
piscina abre na sexta (com 
aulas de natação inclu-

sive). Fica um agradeci-
mento aqui registrado para 
o vereador Parrão Ander-
son que na ultima semana 
enviou (mais) um oficio 
para o executivo cobrando 
pela abertura da piscina - 
agora é so cuidar para que 
ela funcione direitinho

Inalguração da Academia 
de Saúde Pinhalense


