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Entre os dias 5 e 8 de de-
zembro, a cidade de Ilha-
bela será lugar da 1ª edição 
do Thailand Beach Festi-
val, evento que reunirá o 
que existe de melhor na 
cultura tailandesa. O fes-
tival acontecerpa na Vila, 
centro histórico de Ilhabe-
la, que será palco de apre-
sentações danças típicas, 
música, exposições de arte 
e objetos trazidos do país, 
que é um dos mais visita-
dos da Ásia. “O objetivo 
é trazer um pedacinho da 
Tailândia para o Brasil e 
estabelecer uma nova re-
lação entre os dois países, 
proporcionando desenvol-

vimento, especialmente 
para o turismo”, diz a côn-
sul geral da Tailândia no 
Brasil, Thassanee Wanick. 
Embora a Tailândia seja 
um país de história, cul-
tura e tradições milenares, 
é também uma economia 
moderna, que está entre 
as grandes líderes na ex-
portação de componentes 
de informática e automoti-
vos, frutos do mar em con-
serva, arroz, entre outros 
produtos. Mas é por sua 
beleza natural, gastrono-
mia refinada e dança ele-
gantemente marcada por 
movimentos suaves que o 
país realmente se destaca. 

Em 2012, a indústria do 
turismo movimentou US$ 
32 bilhões. De acordo 
com o governo tailandês, 
só no ano passado mais 
de 22 milhões de turistas 
visitaram o país em busca 
dessa experiência fasci-
nante que mistura uma in-
finidade de cores, sabores 
e aromas diferentes. Para 
o secretário de Turismo 
de Ilhabela, Harry Finger, 
a Tailândia é um destino 
com muitas características 
parecidas com Ilhabela, 
entre elas as grandes áre-
as de floresta preservada 
e economia voltada para 
o turismo. “O festival 
também irá nos ajudar a 
trabalhar com a Tailândia 
tanto para desenvolver-
mos ideias em conjunto,  
como para trazer progra-
mas de treinamento para 
incrementar o turismo lo-
cal”, afirma o secretário. 
“Queremos garantir que 
o investimento feito ago-
ra na cidade também sir-
va para os próximos anos.  
E a Tailândia tem sido, 
nos últimos anos, um 
dos destinos mais pro-
curados da Ásia”, diz.

Festival da cultura  
tailandesa aconteceu 

em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela e 
a Leci (Liga das Escolas 
de Samba de Ilhabela) rea-
lizaram no fim de semana 
uma programação com di-
versas atrações em come-
moração ao Dia Municipal 
do Samba, na quadra co-
berta da Praça de Eventos 
e Lazer do Galera, na Água 
Branca, com destaque para 
a esperada escolha do Rei 
Momo, a Rainha e a Prin-
cesa do Carnaval 2014.
Pela primeira vez, a cida-
de recebeu um grupo fol-
clórico amazonense. Foi 
um verdadeiro espetáculo 
com os “bois” Caprichoso 
e Garantido, como em Pa-
rintins, no estado do Ama-
zonas. “Uma Noite em 
Parintins” apresentou ao 
público ilhabelense as can-

ções e todos os persona-
gens do festival folclórico. 
Ao final da apresentação, 
o público não resistiu e 
caiu na dança com o grupo 
ao estilo “dois pra cá, dois 
pra lá” como em Parintins.
Samba do Pé – A noite do 
sábado também foi muito 
especial com a escolha do 
Rei Momo e Rainha do 
Carnaval 2014. O resul-
tado foi: Rei Momo, Caio 
Henrique;  Rainha Aline 
Cristina e Princesa Raia-
na da Rosa. O corpo de 
jurados foi formado pelo 
carnavalesco José Antônio 
Nascimento, o secretário 
da Cultura Nuno Gallo 
(presidente do júri), o co-
reógrafo Kléber Moreira, a 
cabeleireira Mara Oliveira 
Silva, e o estilista Rui Sitta.

Todos muito aclamados 
pelo público presente. 
Em seguida o show com 
a Banda Caixa Musi-
cal, com muito samba, 
agitou a quadra do Ga-
lera, anunciando o aque-
cimento para uma das 
maiores festas do Brasil.
E n r e d o
Para fechar com chave de 
ouro, uma das melhores 
programações pelo Dia 
do Samba, o evento ainda 
contou com a apresenta-
ção dos sambas de enredo 
das agremiações carnava-
lescas locais, além dos ca-
sais de mestre-sala e por-
ta-bandeira, as baterias,  
as madrinhas e as rai-
nhas de baterias.
A ordem do desfi-
le já está definida, 
por meio de sorteio,  
desde outubro: no do-
mingo (2/3) desfilarão as 
seguintes agremiações 
Mocidade do Sul da Ilha, 
Unidos de Padre An-
chieta e Água na Boca. 
 Já na segunda (3/3) des-
filam Mocidade Inde-
pendente de Ilhabela, 
Acadêmicos Leões do Ita 
e Unidos do Garrafão.

Eleitos Rei Momo e 
 Rainha do Carnaval 

2014

O Ministério da Educação 
e Cultura divulgou ontem 
(02/12) que mais de 200 
cursos de ensino superior 
devem ter os vestibula-
res suspensos no próximo 
ano. A determinação cabe 
para os cursos que, pela 
segunda vez consecutiva, 
não obtiveram desempe-
nho satisfatório nas ava-
liações do MEC. Segundo 
o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, além 
da suspensão dos vesti-
bulares, as instituições de 
ensinos poderão ser pe-
nalizadas com a redução 

no número de vagas nos 
cursos mal avaliados. As 
faculdades privadas que 
estejam nesse grupo mal 
avaliado deixarão de ser 
beneficiadas pelo Progra-
ma Universidade para To-
dos (ProUni), que oferece 
bolsas inteiras ou parciais 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). 
A avaliação do Índice 
Geral de Cursos Avalia-
dos da Instituição (IGC) 
ocorre a cada três anos, 
com conceitos que vão de 
1 a 5. Cursos superiores 
que que em 2009 rece-

beram conceito 1 ou 2, e 
em 2012 permaneceram 
na mesma situação serão 
punidos. A avaliação do 
MEC considera a quali-
dade do curso de acor-
do com a nota do aluno,  
infraestrutura organiza-
ção didático-pedagógica, 
o regime de trabalho dos 
docentes e a proporção de 
mestres e doutores. No to-
tal foram avaliados 1.762 
instituições de ensino 
superior e 8.184 cursos.   
Em 2009, 
 de acordo com os dados 
divulgados, 27% dos cur-
sos avaliados obtiveram 
conceitos 1 ou 2. Em 2012, 
a porcentagem caiu para 
12%. Foram avaliados os 
cursos de administração,  
ciências contábeis, ci-
ências econômicas, de-
sign, comunicação so-
cial, direito, psicologia, 
relações internacionais, 
 secretariado exe-
cutivo e turismo.  
Os cursos superiores de 
tecnologia das áreas de 
gestão comercial, gestão 
de recursos humanos, ges-
tão financeira, logística,  
marketing e proces-
sos gerenciais tam-
bém foram avaliados.

MEC pode suspender 
mais de 200 cursos 

 superiores

Motivação de equipes, 
marketing, planejamento, 
estoque, apuração de re-
sultados, marcas e paten-
tes são temas das ativida-
des que ocorrem na ACIT. 
O Sebrae-SP promove seis 
palestras gratuitas sobre 
gestão de negócios nes-
te mês em Taubaté. As 
atividades, voltadas para 
micro e pequenas em-
presas e interessados em 
abrir um negócio, ocor-

rem na ACIT (Associação 
Comercial e Industrial 
de Taubaté). A primeira 
palestra será na próxima 
terça-feira (3), abordando 
a motivação de equipes.  
A programação terá tam-
bém palestras sobre pla-
no de marketing (dia 10), 
planejamento (dia 11), 
marcas e patentes (dia 
12), administração de es-
toque (dia 17) e apuração 
de resultados (dia 18). 

Além das palestras, os 
empreendedores da cidade 
também contam com aten-
dimento diário gratuito 
no PAE (Posto de Atendi-
mento ao Empreendedor) 
de Taubaté (Rua Armando 
Salles de Oliveira, 457, 
Centro), que é mantido 
pelo Sebrae-SP em par-
ceria com a Prefeitura,  
ACIT, Unitau, Sinho-
res, Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté.

Taubaté recebe  
palestras gratuitas do 

Sebrae-SP em  
dezembro

Palestras do Sebrae-SP em Taubaté

Dia 3/12 – 14h às 16h. Tema: Equipe 
Motivada

Dia 10/12 – 16h às 18h. Tema: Saiba 
como Fazer um Plano de Marketing

Dia 11/12 – 15h às 18h. Tema: Invista 
no Planejamento

Dia 12/12 – 14h às 16h. Tema: Marcas 
e Patentes

Dia 17/12 – 16h às 18h. Tema: Processo 
de Administração de Estoque

Dia 18/12 – 16h às 18h. Tema: Apura-
ção de Resultados

Local: ACIT (Praça Monsenhor Silva 
Barros, 57, Centro)

Eventos gratuitos, com vagas limitadas. 
Inscrições e mais informações pelos 
telefones (12) 3621-5223/ 0800 570 
0800. Email: pae.taubate@gmail.com
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MISCELÂNEA

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

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

Os contribuintes que pos-
suírem débitos com o 
município poderão apro-
veitar o beneficio da 
anistia em multas, juros 
e honorários para nego-
ciar suas dívidas entre os 
meses de dezembro de 
2013 a março de 2014.  
Nos acordos a vista, 
será concedida anistia 
de 95%, onde o contri-
buinte também poderá 

dividir este mesmo va-
lor em até seis vezes.
Já nos acordos parcelados,  
será possível optar pelo 
pagamento em até 30 
vezes, respeitando o va-
lor mínimo de parcela 
de uma UFMP – Unida-
de Fiscal do Município 
de Pindamonhangaba.
Para negociar os inte-
ressados deverão pro-
curar o setor de aten-

dimento da Prefeitura,  
ou da Subprefeitu-
ra, das 8 às 17 horas, 
 munidos de seus do-
cumentos pessoais, do-
cumentos do imóvel ou 
do cadastro mobiliário.
É importante lembrar 
que ao regularizar suas 
dívidas com o municí-
pio, todos estarão cola-
borando com o desen-
volvimento da cidade.

Prefeitura inicia anistia 
de multas, juros e  

honorários
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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

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.

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.

NATAL “DAS FITAS” 
E ANO NOVO EM SÃO 
LUIZ DO PARAITINGA

DE 7/12 A 29/12
7/12, sábado
16h – Apresentação do Projeto Guri – 
Polo São Luiz do Paraitinga
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

8/12, domingo
15h – Arthur e Amarildo
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

12/12, quinta
14h – Apresentação do Projeto Guri – 
Polo São Luiz do Paraitinga
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsi-
nho Rodrigues

14/12, sábado
20h – FAMIG – Fanfarra Monsenhor Ig-
nácio Gióia
21h30 – Vibrafone Brasileiro com André 
Juarez e Grupo Le Petit Comitê
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

15/12, domingo
15h – Corporação Musical São Luís de 
Tolosa Juvenil
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

19/12, quinta
10h – Apresentação do Núcleo de Música 
SESI–SP de São Luiz do Paraitinga
Local: Centro Turístico e Cultural Nelsi-
nho Rodrigues

20/12, sexta
20h – VIÉS – Vozes Infantis Elpídio dos 
Santos
Local: Capela das Mercês

21/12, sábado
20h – Desfile de Carro de boi com Papai 
Noel e músicas natalinas
Local: Pelas ruas do Centro Histórico
22h – VIÉS – Vozes Infantis Elpídio dos 
Santos
Local: Nas janelas do casarão da Prefei-
tura Municipal (Praça Dr. Oswaldo Cruz)

22/12, domingo
14h – Sopro Caipira
16h – Show de lançamento do CD “A 
dança do Paraitinga” – João Gaspar

Convidados: Renata Marques e Lia Mar-
ques (Coro), Esther Fietz (Violoncelo), 
Dudu Portes (Percussão), Negão dos San-
tos, Gabriel Sater e Rafael Schimidt (Vio-
lões)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

24/12, terça
19h – Quarteto Dessus
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz 

25/12, quarta
20h30 – Retreta de Natal – Corporação 
Musical São Luís de Tolosa
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

28/12, sábado
20h – Pras Bandas do Raizeiro
21h30 – Banda Space Rock
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

29/12, domingo
14h – Dupla Vicentinho Rocha e Nelsi-
nho Mato Dentro
16h – Dupla Valdir e Valdecir
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Realização: Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de São Luiz do Paraitin-
ga, ACI SLP – Associação Comercial e 
Industrial de São Luiz do Paraitinga
Apoio: ProAC – Secretaria de Estado da 
Cultura – Governo do Estado de São Pau-
lo e Comércio local 

ANO NOVO (31/12/2013)
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz
14h – Natal e Natalino
16h – Léo Tibúrcio e nosso quarteto
18h – Pithy Couto
20h – Oficina de Maracatu de Baque Vi-
rado com Coletivo Cultura na Kombi
21h30 – Baroni & a Kabereka Rock
23h30 – Maracatu Baque do Vale
0h30 – Banda Sincopado

De 26/12/2013 a 6/1/2014 – Visita das 
Pastorinhas aos presépios da cidade

Dia 4/1/2014 – Encontro de Folia de Reis

Fim de ano em Ilhabela 
tem agenda cultural

Fim de ano em Ilhabe-
la tem agenda cultural 
com grandes atrações.  
A Prefeitura de Ilhabe-
la preparou a programa-
ção para o fim de ano 
com muitas atrações 
como espetáculos tea-

trais, shows musicais, 
exposições, entre outros.  
A Secretaria da Cultura 
e a Fundaci (Fundação 
Arte e Cultura de Ilhabe-
la) acaba de divulgar a sua 
agenda cultural para o fim 
de novembro e para de-

zembro com diversas ati-
vidades com entrada fran-
ca e classificação livre.  
O destaque fica para o 
show de Wagner Tiso e Tu-
nai em homenagem a Elis 
Regina, no próximo dia 
20 de dezembro, na Vila.

5/12 (quinta-feira)
20h – Apresentação dos alunos da oficina 
de violão da Fundaci e do “Projeto Guri”
Local: Centro Educacional e Cultural 
Prefeito Roberto Fazzini, na Praia Gran-
de, no sul
 
6 e 7/12 (sexta-feira e sábado)
20h – Apresentação de ballet “Quebra-
nozes” com os alunos da oficina da Fun-
daci
Local: Galpão das Artes – Rua da Cocaia, 
720 - Cocaia
 
8/12 (domingo)
20h – Apresentação de Dança de Rua 
com os alunos da Fundaci
Local: Centro Educacional e Cultural 
Prefeito Roberto Fazzini, na Praia Gran-
de, no sul
 
13 e 14/12 (sexta-feira e sábado)
19h – Peça Teatral “Pequeno Sonho de 
Verão”, com os alunos da Fundaci

Local: Centro Educacional e Cultural 
Prefeito Roberto Fazzini, na Praia Gran-
de, no sul
 
14/12 (sábado)
20h – Apresentação do Coral Infantil Pi-
chochó e Coral Celina Pelizzari
Local: Secretaria da Cultura - Vila
 
15/11 (domingo)
20h – Apresentação de Dança de Rua 
com os alunos da Fundaci
Local: Galpão das Artes - Rua da Cocaia, 
720 - Cocaia
 
20/11 (sexta-feira)
20h - Orquestra Popular de Ilhabela
21h - Wagner Tiso e Tunai
Local: Praça das Bandeiras, na Vila
 
28/12 (sábado)
20h – Festa da Comunidade de São Be-
nedito
Local: Praia Grande, no sul

 Confira a programação:
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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

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

No dia 7 de dezembro, sá-
bado, a Fanfarra Monse-
nhor Ignácio Gióia – FA-
MIG, participa do XXI 
Campeonato Nacional de 
Bandas e Fanfarras, re-
alizado pela Confedera-
ção Nacional de Bandas e 
Fanfarras e será realizado 
na cidade de Taubaté, na 
Avenida do Povo. A apre-
sentação da FAMIG está 
prevista para as 8h25, com 
duração de 25 minutos e 
esta compete na categoria 
Fanfarra Simples Mar-
cial – Juvenil. A FAMIG 
– FANFARRA MONSE-
NHOR IGNÁCIO GIÓIA
A Fanfarra Monsenhor Ig-
nácio Gióia – FAMIG – foi 
fundada no dia 8 de Maio 
de 1987 por idealização 
do professor José Rober-
to Corrêa e Flávio Soares 
Ribeiro em São Luiz do 
Paraitinga. Foi decretada 
Órgão de Utilidade Pú-
blica Municipal sob a Lei 
n° 698 de 11 de Junho de 
1992, tornando-se uma 
instituição legalizada, sé-
ria e organizada, inclusive 
constituindo uma direto-
ria com 9 membros, tendo 
como atual presidente o 
Sr. Evandro Alves da Sil-
va. Na grande enchente 

de 2010, a FAMIG tam-
bém foi atingida, sua sede 
foi alagada e desmoronou 
com a força da água, per-
dendo assim na correnteza 
do rio 95% de seus instru-
mentos, uniformes e in-
clusive troféus. Mas hoje 
a FAMIG está novamente 
estruturada, graças a doa-
ções de anônimos, empre-
sas, Governo do Estado e 
Prefeitura Municipal, atra-
vés do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. Com-
posta atualmente por 70 
integrantes, dividindo-se 
em: 40 no corpo musical,  
30 no corpo coreográfico 
e baliza, mantendo ain-
da uma escola de música 
que serve como base para 
a FAMIG e tem como 
maestros o Sr. Eder José 
Silva Pião e o Sr. Ronan 
Henrique Santos Dias e 
como Coreógrafo o Sr. 
Abel de Morais. Princi-
pais títulos da FAMIG:
• Campeã nas cidades 
de Serra Azul, Ubatuba, 
São José dos Campos, 
Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Caraguatatuba, 
Itaquera, Pindamonhan-
gaba, Santa Cruz das 
Palmeiras, dentre outras.

• Bi-Campeã nas cidades 
de Guarulhos, Barra do Pi-
raí  – RJ, Monte Mor, Vila 
Santa Isabel, dentre outras.
• Tri-Campeã nas ci-
dades de Taubaté, Ita-
quaquecetuba, Santa 
Isabel, Vila Prudente, Ja-
careí, Arujá, dentre outras.
• Penta-Campeã na cida-
de de Francisco Morato
• Enea-Campeão (9x) 
na cidade de Caieiras
• Tri-Campeã Brasileira
• Tri-Campeã Nacional 
em Goiânia – GO. Entre 
inúmeras apresentações 
e festivais, além de uma 
honrosa apresentação para 
o Ex-Governador do Es-
tado Sr. Antonio Fleury 
Filho, o Ex-Governador 
do Estado Sr. Mario Co-
vas, o Ex-Governador do 
Estado Sr. Alberto Gold-
man, para o atual Go-
vernador do Estado Sr.  
Geraldo Alckimim e para 
o Ex-Presidente da Re-
pública o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso. XXI 
Campeonato Nacional 
de Bandas e Fanfarras
De 5 a 8 de dezembro
Apresentação da FAMIG: 
Dia 7, a partir das 8h
Local: Avenida do 
Povo, Taubaté/SP

São Luiz do Paraitinga 
Famig participa de  

campeonato Nacional 
de bandas e fanfarras

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do Balcão de 
Emprego, está oferecendo 
excelentes oportunidades 
de trabalho a serem preen-
chidas ainda esta semana.
Para trabalhar em super-
mercado, o interessado 
terá que ter experiência 
em uma dessas funções: 
Fiscal de Caixa, Caixa, 
Empacotador, Repositor, 

Balconista de Frios,  Para 
preencher vaga no setor 
automobilístico, estão 
sendo oferecidas vagas de 
Aplicador de Gel e Pintura.  
Não é necessário ter ex-
periência e os interes-
sados na vaga devem 
procurar o Balcão de 
Emprego e apresentar 
os documentos pessoais, 
comprovante de endere-

ço e carteira de trabalho. 
A Prefeitura ainda orienta 
às pessoas que já tenham 
ficha cadastral para que 
mantenham os dados atu-
alizados porque as infor-
mações expiram a cada 
seis meses. Esse proce-
dimento é importante 
para que possam concor-
rer às vagas oferecidas 
no mercado de trabalho.

Balcão de Emprego de 
Taubaté oferece  
diversas vagas


