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Inscrições para o
vestibular da UNITAU

terminam
sexta-feira, dia 6

A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) recebe até sex-
ta-feira, dia 6, as inscrições 
para o Vestibular de Verão 
2014. São oferecidas 4.240 
vagas para 42 cursos de 
graduação, divididos entre 
as áreas de Ciências Hu-
manas, Ciências Exatas,  
Biociências e Tecnolo-
gia. Os interessados po-
dem se inscrever pelo 
site da Instituição. O va-
lor da taxa é de R$ 70.
A prova do Vestibular 
acontece no próximo dia 
08, em diferentes pré-
dios da Instituição. Ela é 
composta por 80 questões 
objetivas e uma redação. 
Na data, os candidatos do 

curso de Medicina rea-
lizam a segunda fase do 
processo (a primeira etapa 
aconteceu em 3 de novem-
bro), cuja prova é consti-
tuída por uma redação e 
10 questões dissertativas:  
cinco de Biologia e 
cinco de Química.
Os cursos da UNITAU são 
semestrais e há opções no 
período da manhã, ves-
pertino e noturno. A for-
mação visa garantir que o 
futuro profissional tenha 
o embasamento teórico e 
prático da futura profissão.
As informações completas 
sobre os cursos, carga ho-
rária, disciplinas e valores 
estão disponíveis no site da 

UNITAU, onde também há 
dados sobre as bolsas ofe-
recidas e as oportunidades 
que os alunos têm. Entre 
elas está o FIES ilimitado,  
que permite aos estudan-
tes financiar o curso com 
baixa taxa de juros e só 
começar a pagar após 
18 meses de formados.
Os candidatos ao Vesti-
bular podem tirar dúvi-
das no SAV (Serviço de 
Atendimento ao Vesti-
bulando), localizado na 
Rua Barão da Pedra Ne-
gra, 162, centro, no tele-
fone 0800 557255 ou no  
w w w . u n i t a u . b r . 
Os locais de prova serão 
divulgados na sexta-feira.

Sesc Taubaté abre para 
visitação a instalação 

Presépio

O Sesc Taubaté abre para 
visitação, a partir do dia 6 
de dezembro, a instalação 
Presépio, com concepção 
do artesão Hasael da Sil-
va, que permanecerá na 
Unidade durante um mês.
O trabalho, feito com me-

tais, arames e telas, re-
presenta o nascimento do 
Menino Jesus que nasce 
em um estábulo, onde a 
Sagrada Família recebe a 
visita dos três Reis Ma-
gos – Gaspar, Baltasar e 
Belchior – que, guiados 

pela estrela de Belém, 
chegam à manjedou-
ra e oferecem presentes: 
mirra, ouro e incenso.
De acordo com fontes 
históricas, o primeiro 
presépio foi montado no 
século III por São Fran-
cisco de Assis, com o 
objetivo de explicar o 
significado e como foi o 
nascimento de Jesus Cristo.
No século XVIII, a tradição 
de montar o presépio den-
tro das casas das famílias 
se popularizou pela Euro-
pa e, logo em seguida, por 
outras regiões do mundo.
Instalação - Presépio
Concepção do arte-
são Hasael da Silva
Visitação de 6/12 
a 6/1/2014. Grátis.
Samanha Azambuja
Coordenadora de Comu-
nicação/ Atendimento
1 2 . 3 6 3 4 . 4 0 5 2
Sesc Taubaté
Vivian Gasperotto
Estagiária de Comunicação
12.3634.4021 Sesc Taubaté
Horário de Funcionamento
Terça a sexta, das 9h às 21h30
Sábados, domingos e fe-
riados, das 9h15 às 17h45

Fundo Social de
Tremembé realiza 1º 

Bazar Solidário

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Tremembé 
realiza o 1º Bazar Soli-
dário entre os dias 4 e 20 
de dezembro, das 08 às 
16 horas, na nova sede 
da Secretaria de Ação 
Social do município,  
localizada na rua José 
Monteiro Pato, 325, 
Jardim Bom Jesus.  
Com entrada franca, o 
evento reunirá diversas 
opções de presentes para 
o Natal. Todas as peças 
são produzidas pelas alu-

nas e o dinheiro arreca-
dado será revertido para 
ações sociais na cidade.
“O principal objetivo do 
Bazar Solidário é oferecer 
novas oportunidades de 
negócios e ainda impulsio-
nar a solidariedade, já que 
quem comprar no evento 
estará colaborando com 
o Fundo Social. Teremos 
várias opções de presentes 
bonitos, de boa qualida-
de e com preços ótimos”, 
adianta a presidente do 
Fundo Social de Solida-

riedade, Andrea Vaqueli.
O Bazar Solidário contará 
com uma grande variedade 
de presentes, com preços a 
partir de R$ 1,00. Entre os 
produtos que serão expos-
tos estão: pano de prato 
com pet aplique, avental, 
chinelo com pedrarias, 
bijuterias, mini-árvore de 
natal com fuxico, enfei-
tes de porta entre outros.
Mais informa-
ções pelo telefone 
(12) 3674-3910 
ou 3674-3660

Pedala Redenção
A Saga

Depois do grande sucesso 
que foi o projeto Pedala 
Redenção, a secretaria do 
Esporte de Redenção da 
Serra, realizou a segunda 
etapa do passeio ciclístico, 
que aconteceu domingo 
(1). Os atletas percorreram 
aproximadamente 30 km – 
entre asfalto e terra, com 
muita animação e esforço 
para subir alguns picos que 
encontraram pelo trajeto.
Participaram do segundo 
passeio 30 atletas. O pon-
to de partida foi a Quadra 
Municipal da cidade. An-
tes de dar a pedalada ini-
cial os organizadores do 
evento serviram um deli-
cioso café da manhã gra-
tuito para todos os partici-
pantes, com direito a pizza 
enrolada, bolo de fubá,  
pão com manteiga e, 
claro que não poderia 
deixar faltar o famoso 
e diário café pingado. 
“O projeto Pedala Re-
denção superou nossas 
expectativas de partici-
pação. Este projeto já se 

tornou mais uma marca 
esportiva para nossa que-
ria Redenção da Serra” 
disse o secretário de es-
porte Nelson Dahdal.
Embora o Pedala seja um 
evento voltado ao ciclis-
mo, o professor João Car-
los Elisiário também parti-
cipou do passeio, porém, 
de um jeito que ele está 
muito bem familiarizado. 
O professor participou do 
segundo passeio ciclísti-
co, correndo, um pouco 
diferente dos outros par-
ticipantes que estavam 
em cima de duas rodas. 
Em quanto a galera reali-
zava os ajustes finais em 
suas bikes, João Carlos,  
apenas tratava de ajei-
tar seu boné e amar-
rar seus cadarços. 
“Foi muito sofrido, pelo 
caminho havia subidas 
fortes, porém após o ter-
mino do trajeto, veio uma 
sensação de dever cum-
prido. O percurso foi ma-
ravilhoso, estou a cada 
dia, mais apaixonado por 

Redenção da Serra” rela-
tou o professor de atletis-
mo João Carlos Elisiário.
O prefeito parabeniza to-
dos os atletas que parti-
ciparam do passeio. “Pe-
dalar ou correr quase 30 
km em uma manhã, não 
é para qualquer um. Ire-
mos dar continuidade a 
este projeto no próximo 
ano, e com toda certeza 
criar novos projetos para 
melhor a qualidade de 
vida da nossa população, 
pois esporte é saúde” dis-
se o chefe do executivo.
Você pode ficar ligado nos 
eventos realizados pela 
Secretaria de Esporte de 
Redenção da Serra no nos-
so site www.redencaoda-
serra.sp.gov.br ou também 
pela nossa página no face-
book www.facebook.com/
municipioredencao, apro-
veite e de um joinha na pá-
gina. Sugestões, solicita-
ções e informações podem 
ser enviadas para o e-mail 
c o n t a t o @ r e d e n c a o -
d a s e r r a . s p . g o v . b r .
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MISCELÂNEA Ubatuba é destaque na 
14ª edição do Encontro 

Wireless Mundi
Prefeitura de Ubatuba 
apresenta projeto de Cida-
de Sustentável em evento 
de tecnologia para a ges-
tão pública em São Paulo
Promovido pela editoria 
Momento Editorial, o 14º 
Encontro Wireless Mun-
di aconteceu na última 
quarta-feira no hotel Mak-
soud Plaza, São Paulo. 
Os desafios, vantagens 
e recursos tecnológicos, 
além de casos e experiên-
cias das redes utilizadas 
pelos governos, foram 
os principais assuntos 
abordados. Durante o 
encontro, aconteceram 
dois painéis - seguidos 
de debate com a plateia - 
 e mais sete palestras téc-
nicas. Entre as palestras, 

Pedro Seno, assessor de 
Tecnologia da Informa-
ção de Ubatuba, apresen-
tou o projeto de Cidade 
Sustentável da Prefeitura, 
que aborda o uso da Tec-
nologia da Informação 
no processo de moder-
nização e transparên-
cia da gestão municipal.
O projeto, apresentado 
em outubro deste ano aos 
ubatubenses durante o 1º 
Fórum Municipal de TI e 
Educação, aborda ainda 
as iniciativas de Inclusão 
Digital e Educação em de-
senvolvimento na cidade. 
“É importante mostrar que 
a Prefeitura de Ubatuba 
tem hoje várias iniciativas 
na área de Tecnologia que 
contribuem muito para a 

modernização da gestão 
e, consequentemente, para 
o crescimento da cidade.  
É importante também estar 
em constante contato com 
outros gestores municipais 
visando a formalização 
de parcerias ou convê-
nios em busca de recursos 
que beneficiem a cidade”,  
afirma Seno. Estive-
ram presentes no even-
to, entre outros gestores,  
Lygia Pupatto, secretá-
ria de Inclusão Digital 
do Ministério das Co-
municações, e Márcio 
Bellisomi, presidente da 
Prodam de São Paulo.  
Além disso, as prefeitu-
ras de Campinas e Gua-
rulhos apresentaram 
suas iniciativas de TI.

Secretaria do Meio Ambiente
apresenta Plano Municipal de

Saneamento Básico
Audiência pública acon-
tece nesta quinta-feira no 
auditório da Escola Muni-
cipal Pres. Tancredo Neves
A Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente 
convoca a população de 
Ubatuba para participar 
da audiência pública refe-
rente ao Plano Municipal 
de Saneamento Básico.
A audiência acontece às 
18 horas desta quinta-fei-

ra, dia 5 de dezembro, 
no auditório da Escola 
Municipal Pres. Tancre-
do Neves, localizada na 
região central da cidade.
Juan Blanco Prada, secre-
tário de Meio Ambiente, 
informa que o objetivo 
do encontro é apresentar 
e explicar às comunida-
des ubatubenses o pla-
no de senamento para os 
próximos quatro anos. 

“A idéia é apresentar ao 
povo o projeto e ouvir 
o que eles têm a dizer. 
Vale lembrar que o plano 
pode – e deve - ser revi-
sado conforme as neces-
sidades e expectativas da 
população”, afirma Juan.
Informações: A Escola 
Municipal Pres. Tancredo 
Neves está localizada à Av. 
Rio Grande do Sul, 600, 
Centro, Ubatuba (SP).

Crescimento do PIB alcançará 
2,5% no terceiro trimestre

O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, anteci-
pou o resultado do cresci-
mento do Produto Interno 
Bruto (PIB) no terceiro 
trimestre: alcançará 2,5% 
na comparação com o 
mesmo trimestre em 2012. 
O índice será divulga-

do oficialmente amanhã 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). O ministro, que 
participava do Seminário 
Brasil: Uma Visão de Dez 
Anos, que ocorreu esta 
manhã na capital paulis-
ta, foi questionado sobre a 

queda das ações da Petro-
bras na Bolsa de Valores, 
registrada hoje, em razão 
do reajuste dos combustí-
veis anunciado da última 
sexta-feira. “Não vi o mer-
cado hoje, ações de em-
presas flutuam, não tenho 
nada a comentar”, disse.
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Fundação Dom Cabral
chega ao Vale do Paraíba 

com proposta diferenciada

O Vale do Paraíba acaba 
de ganhar uma instituição 
de reconhecimento inter-
nacional, que é respon-
sável pelo treinamento e 
desenvolvimento de 35 
mil executivos brasileiros 
todos os anos. A Funda-
ção Dom Cabral, melhor 
escola de negócios da 
América Latina segundo o 
ranking de educação exe-
cutiva 2013 do Financial 
Times, chega a São José 
dos Campos por meio da 
associada regional, CMP 
Serviços Empresariais, 
trazendo uma proposta 
inteiramente voltada para 
o mercado empresarial.
O objetivo da FDC é aliar 
teoria e prática na capaci-
tação e desenvolvimento 
de executivos e empresas, 
tendo a sustentabilidade 

como eixo transversal de 
todos os projetos a serem 
desenvolvidos. No mer-
cado há 37 anos, a insti-
tuição desenvolve execu-
tivos, gestores públicos, 
empresários e organiza-
ções de diversos segmen-
tos em vários países como 
Estados Unidos, China, 
Índia, Rússia e os que in-
tegram a América Latina.
Em 2013, a FDC se man-
teve como a melhor escola 
da América Latina entre 
as 50 melhores institui-
ções de todo o mundo, 
avaliadas pelo ranking 
de Educação Executi-
va do Financial Times. 
A instituição também 
possui certificações inter-
nacionais, como Europe-
an Quality Improvement 
System (EQUIS) e The 

Association of MBAs 
(AMBA®), além de par-
ticipar de associações 
no exterior que garan-
tem a qualidade e o ca-
ráter global das soluções 
educacionais da FDC.
Sua atuação se dá em 
quatro frentes distintas: 
Programas de Pós Gra-
duação, como Mestrado, 
MBA e Especializações, 
voltados para diversas áre-
as do setor empresarial; 
Programas Customizados,  
construídos sob demanda 
para enfrentar a realida-
de de cada empresa; Pro-
gramas Abertos de curta 
duração, com foco no de-
senvolvimento de execu-
tivos, e os Programas de 
Parcerias Empresariais 
como o PAEX – Parcei-
ros para a Excelência.

Taubaté promove
campanha “Natal Azul 

Doe um brinquedo”
A Prefeitura de Taubaté 
está promovendo, neste 
fim de ano, a campanha 
“Natal Azul - Doe um 
brinquedo”, que será fina-
lizada no dia 13 de dezem-
bro. Nessa data, a partir 
das 9 horas, uma caravana 
de atletas irá fazer a entre-
ga dos brinquedos em en-
tidades credenciadas que 
acolhem crianças caren-
tes, entre elas: Lar Escola 
Irmã Amália, Lar Esco-
la Santa Verônica e Obra 
Social Vila Aparecida.

A campanha, organizada 
pelo Fussta (Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté) e pela Secretaria 
de Esporte e Lazer, tem 
como slogan “Faça uma 
criança feliz neste natal! 
Afinal...sonho de crian-
ça não é brincadeira”, e 
conta com o apoio de em-
presários e comerciantes.
Quem quiser colaborar 
pode doar brinquedos no-
vos e em usados em bom 
estado. A entrega deve ser 
feita em alguns dos pon-

tos de arrecadação, que 
são: Unimed Taubaté,  
Acit, Voa Vale Garden Sho-
pping, Associação Clube 
Jovem e Secretaria de Es-
porte e Lazer de Taubaté.
Neste final de semana, 
quem for assistir ao jogo 
do Taubaté no campeona-
to Superliga de Vôlei po-
derá trocar os ingressos 
por brinquedos que tam-
bém serão doados. O jogo 
acontece no sábado, dia  
7, às 18h, no gi-
násio do Abaeté.

Sesc Taubaté promove 
exibições de filmes em 
São Luiz do Paraitinga

O Sesc Taubaté leva a São 
Luiz do Paraitinga, nas 
quintas-feiras de dezem-
bro, exibições de filmes 
no Centro Turístico e Cul-
tural Nelson José Oliveira 
Coelho (antigo prédio da 
Telefônica), na Rua Coro-
nel Domingues de Castro, 
33. As exibições são gra-
tuitas e têm início às 19h.
A atividade é promovida 
pelo Cine-Sesc Parcerias, 
no qual o Sesc Taubaté 
realiza, por meio de sua 
programação de cinema, 
ações com apoio das Pre-
feituras e Sindicatos do 
Comércio Varejista de al-
gumas cidades do Vale do 
Paraíba, com o objetivo de 
popularizar a linguagem 
e oferecer ao público o 
acesso a filmes que estão 
fora do circuito comercial.
Confira os filmes que se-
rão exibidos às quintas em 
São Luiz do Paraitinga:
Dia 5
Deus e o Diabo na terra do 
sol – BA, 1964, fic, 125’
Direção: Glauber Rocha
Revoltado contra a explo-

ração de que é vítima por 
parte do coronel Morais, 
o vaqueiro Manuel ma-
ta-o durante uma briga. 
Começa então a fuga de 
Manuel e de sua esposa 
Rosa, que são perseguidos 
por jagunços até se entre-
garem aos seguidores do 
beato Sebastião, no lugar 
sagrado de Monte Santo. 
Ao mesmo tempo, o ma-
tador de aluguel Antônio 
das Mortes, a serviço de 
um latifundiário e da Igre-
ja Católica, extermina os 
seguidores do beato, o que 
faz com que o casal tenha 
de continuar fugindo e se 
encontre com Corisco, 
cangaceiro remanescen-
te do bando de Lampião.
Dia 12
Corisco e Dadá – 
CE, 1996, fic, 96’
Direção: Rosemberg Cariry
O Capitão Corisco, cog-
nominado de O Diabo 
Loiro, é reputado por sua 
crueldade, valentia e be-
leza. Corisco rapta Dadá 
quando ela tinha 12 anos, 
condenando-a à difícil 

vida do cangaço. A partir 
daí a vida do cangaceiro 
se transforma por comple-
to. Ele é um condenado de 
Deus, cujo destino é lavar 
com sangue os pecados do 
mundo. Dadá que a prin-
cípio o odiava, vê o com-
panheirismo, entre lutas 
e dificuldades, transfor-
mar-se em amor. É o amor 
de Dadá que humaniza 
Corisco e determina sua 
nova história. A história 
de um amor impossível, 
uma visão trágica e fasci-
nante do homem do sertão.
Dia 19
O homem do corpo fecha-
do – MG, 1972, fic, 86’
Direção: Schu-
bert Magalhães
Um vaqueiro emprega-se 
como jagunço de um la-
tifundiário, mas se apai-
xona pela mulher que o 
outro mantém presa na 
casa grande da fazenda. 
Os dois fogem e o coro-
nel coloca quatro jagun-
ços no encalço do casal.
Quintas, às 19h
Indicação etária: 16 anos

Comunicado do Sindicato
dos Comerciários: Comércio 

de Pinda não está
autorizado a funcionar

até 23h00
Comunicado Urgente!
FUNCIONAMENTO DO 
COMÉRCIO DE PIN-
DAMONHANGABA NO 
PERÍODO NATALINO
O funcionamento do co-
mércio de Pindamonhan-
gaba está, juridicamente, 
condicionado a um prévio 
acordo assinado entre as 
entidades representativas 
de empregados e empre-
gadores, ou seja, o SIN-
DICATO DOS EMPRE-
GADOS NO COMÉRCIO 
DE PINDAMONHAN-
GABA e o SINDICATO 
DO COMÉRCIO VA-
REJISTA DE PINDA-
M O N H A N G A B A .
Para que esse acordo exis-
ta, é necessária a vigên-
cia da CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRA-
BALHO - CCT, assinada 
entre ambas as entidades.
Por intransigência exata-
mente da CLASSE PA-
TRONAL (ou seja, os 
donos das lojas e estabe-
lecimentos comerciais), a 
nossa CONVENÇÃO CO-
LETIVA deixou de viger 
em 31 de agosto de 2013, 
tendo em vista que nossa 
data-base é 1º de setembro.
Estamos há meses em ne-
gociação, mas os patrões 
se negam a atender nossas 

reivindicações, prejudi-
cando com isso os com-
panheiros comerciários.
Queremos deixar claro 
aos empresários, comer-
ciários, consumidores e 
o público em geral que, 
como a nossa Convenção 
não foi ainda assinada, 
NÃO HÁ QUALQUER 
AUTORIZAÇÃO PARA 
QUE O COMÉRCIO DE 
PINDAMONHANGABA 
FUNCIONE ATÉ ÀS 23 
HORAS, COMO DIVUL-
GADO PELA ASSO-
CIAÇÃO COMERCIAL 
NOS ÚLTIMOS DIAS.
Qualquer alteração no 
horário do comércio 
local DEPENDE EX-
CLUSIVAMENTE DE 
AUTORIZAÇÃO DAS 
ENTIDADES QUE RE-
PRESENTAM OS EM-
PREGADOS E PATRÕES.
O SINDICATO DOS CO-
MERCIÁRIOS INFOR-
MA QUE O HORÁRIO 
NATALINO DIVUL-
GADO NOS ÚLTIMOS 
DIAS NÃO TEM BASE 
LEGAL, POIS NÃO FOI 
APROVADO E ASSI-
NADO PELA NOSSA 
ENTIDADE. PORTAN-
TO, AS LOJAS, ESTA-
BELECIMENTOS CO-
MERCIAIS EM GERAL, 

S U P E R M E R C A D O S , 
HIPERMERCADOS E 
O SHOPPING DE PIN-
D A M O N H A N G A B A 
NÃO PODEM AMPLIAR 
OS SEUS HORÁRIOS.
Se você, companheiro co-
merciário, companheira 
comerciária, for convoca-
do para trabalhar em JOR-
NADA EXTRA, NÃO 
CONCORDE E PROCU-
RE IMEDIATAMENTE 
NOSSO SINDICATO 
(RUA SENADOR DINO 
BUENO, 158, CEN-
TRO, TEL. 3642-1025).
ACIONAREMOS EM 
TAIS CASOS IMEDIA-
TAMENTE NOSSO DE-
PARTAMENTO JURÍ-
DICO, ASSIM COMO 
DA FEDERAÇÃO DOS 
EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO.
Lembramos ainda que A 
CLT prevê no seu Art. 66 
que “Entre 2 (duas) jor-
nadas de trabalho haverá 
um período mínimo de 11 
(onze) horas consecutivas 
para descanso”. Assim, se 
um comerciário trabalhar 
até às 22:00 horas, ele só 
deverá entrar a partir das 
09:00 horas do dia seguin-
te. FIQUEM ATENTOS!
A DIRETORIA.

PAT de Caraguá oferece
novos postos de trabalho

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador de Caraguá 
(PAT) anuncia novas opor-
tunidades de trabalho nesta 
terça-feira. São vagas para 
perfis específicos que en-
volvem escolaridade, ex-
periência e outros critérios.
O interessado deve apre-
sentar os documentos 
pessoais, dentre eles car-
teira de trabalho e cur-
rículo. O PAT está loca-
lizado na Rua Taubaté, 
520, bairro Sumaré. O te-
lefone é (12) 3882-5211.
Confira as vagas desta se-
mana do PAT de Caraguá 
Vendedor pracista, Cozi-

nheiro, Auxiliar de esto-
que, Barman, Balconista 
de lanchonete, Auxiliar de 
cozinha, Oficial de servi-
ços gerais, Supervisor de 
vendas no varejo, Mecâ-
nico industrial, Copeiro, 
Auxiliar de limpeza, Aten-
dente de lanchonete, Auxi-
liar de lavanderia motoris-
ta de automóveis, Cumim, 
Ajudante de motorista, 
Assistente administrativo, 
Pedreiro, Mecânico de au-
tos, Auxiliar de mecânico, 
Borracheiro, Alinhador de 
direção, Veterinário, Cos-
tureira, Confeiteiro, Padei-
ro, Copeiro, Ajudante de 

serralheiro, Recepcionista 
de hotel, Garçom, Auxiliar 
de limpeza, Técnico de 
redes, Pizzaiolo, Cobra-
dor externo, Ajudante de 
pizzaiolo, Forneiro (piz-
zaria), Empregado domés-
tico arrumador, Caseiro, 
Balconista de lanchonete, 
Balconista de açougue, Fu-
nileiro de veículos, Diaris-
ta, Marceneiro, Auxiliar de 
marceneiro, Tosador, Ca-
mareira de hotel, Promo-
tor de vendas, Açougueiro, 
Babá, Operador de caixa, 
Servente de obras, Pintor 
(artes visuais), Vidracei-
ro e Vendedor interno.
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Entre os dias 5 e 8 de 
dezembro, a cidade 
de Ilhabela será lugar 
da 1ª edição do Thai-
land Beach Festival,  
evento que reunirá o que 
existe de melhor na cul-
tura tailandesa. O festi-
val acontecerpa na Vila, 
centro histórico de Ilha-
bela, que será palco de 
apresentações danças tí-
picas, música, exposições 
de arte e objetos trazidos 
do país, que é um dos 
mais visitados da Ásia. 
“O objetivo é trazer um 
pedacinho da Tailândia 
para o Brasil e estabelecer 
uma nova relação entre os 
dois países, proporcionan-
do desenvolvimento, espe-
cialmente para o turismo”,  
diz a cônsul geral da 
Tailândia no Brasil,  
Thassanee Wanick. Embo-

ra a Tailândia seja um país 
de história, cultura e tradi-
ções milenares, é também 
uma economia moderna, 
que está entre as grandes 
líderes na exportação de 
componentes de informá-
tica e automotivos, frutos 
do mar em conserva, ar-
roz, entre outros produtos. 
Mas é por sua beleza na-
tural, gastronomia refina-
da e dança elegantemente 
marcada por movimentos 
suaves que o país realmen-
te se destaca. Em 2012, a 
indústria do turismo mo-
vimentou US$ 32 bilhões. 
De acordo com o governo 
tailandês, só no ano passa-
do mais de 22 milhões de 
turistas visitaram o país 
em busca dessa experiên-
cia fascinante que mistura 
uma infinidade de cores, 
sabores e aromas dife-

rentes. Para o secretário 
de Turismo de Ilhabela, 
Harry Finger, a Tailândia 
é um destino com muitas 
características parecidas 
com Ilhabela, entre elas 
as grandes áreas de flores-
ta preservada e economia 
voltada para o turismo.  
“O festival também irá 
nos ajudar a trabalhar 
com a Tailândia tan-
to 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

Poupatempo Taubaté
não funciona nesta

quinta-feira
Feriado municipal come-
mora 368 anos da cidade 
. O Poupatempo Taubaté 
não funciona nesta quin-
ta-feira, 5 de dezembro, 
devido ao feriado munici-
pal em comemoração aos 
368 anos da cidade.  Na 
sexta-feira, 6 de dezem-

bro, o posto retoma as 
suas atividades em horário 
habitual: durante a sema-
na, das 9h às 18h, e aos 
sábados, das 9h às 13h. 
Informações sobre to-
dos os serviços pres-
tados pela unidade po-
dem ser obtidas no site 

w w w . p o u p a -
t e m p o . s p . g o v . b r 
ou pelo Disque Poupatem-
po, no telefone 0800 772 
36 33 – ligação gratuita. 
O Poupatempo Taubaté 
fica na Av. Bandeirantes, 
nº 808 - Jd. Maria Augus-
ta – Complexo Shibata.

Alckmin anuncia obras 
para ligação da Tamoios 
com aeroporto de S. José
Governado de São Paulo 
cumpriu agenda no Vale 
do Paraíba na terça-feira.
Obra tem um custo de 
R$ 9,9 milhões e deve 
ser entregue até 2015.
O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (PSDB),  
deu início na manhã de ter-
ça-feira às obras conclusão 
de um corredor que irá li-
gar a Rodovia dos Tamoios 
e o aeroporto de São José 
dos Campos. As obras,  
que tem um custo de R$ 
9,9 milhões, devem ser en-
tregues em março de 2015.
A nova rota de acesso ao 
aeroporto terá pista dupla 
dando acesso ao aeropor-
to a partir da rodovia dos 
Tamoios. O trecho fica 

entre o entroncamento 
com a antiga Estrada de 
Paraibuna e o aeroporto. 
A ligação terá 1,5 km de 
extensão e também está 
prevista a construção de 
uma ciclovia no trecho.
"É de extrema importância 
que possamos dar mobili-
dade para quem vá acessar 
o aeroporto de São José",  
disse o governador.
Duplicação da Tamoios
Durante o evento em São 
José dos Campos, o go-
vernador reafirmou que a 
obra de duplicação da ro-
dovia dos Tamoios, princi-
pal ligação entre São José 
dos Campos e o litoral 
norte, será entregue den-
tro do cronograma oficial, 
no dia 16 de dezembro.
Apesar da promessa, o go-
vernador afirmou que tra-

balha com a possibilidade 
de que alguns acessos da 
rodovia não estejam finali-
zados até o prazo estabele-
cido. "Se (a obra de) algum 
acesso passar do prazo de 
entrega, vamos entregar 
o mais rápido possível".
Atualmente, quem pas-
sa pela rodovia, enfrenta 
interdições parciais em 
alguns trechos de obras.  
Desde que a obra de dupli-
cação da Tamoios iniciou, 
em março, o limite de ve-
locidade permitido passou 
de 80 km/h para 60 km/h. 
Devido ao grande fluxo de 
veículos, no feriado de 15 
de novembro, a viagem 
entre São José dos Campos 
e o litoral norte - que cos-
tuma levar cerca de uma 
hora e meia - chegou a 
ser feita em até oito horas. 

Alckmin anuncia obras para
ligação da Tamoios com

aeroporto de S. José


