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Equipe ubatubense
disputa Jogos Abertos 

do Idoso em Santos

Delegação conta com 
25 atletas nas seguintes 
modalidades: natação, 
atletismo, tênis de mesa, 
buraco e dança de salão.
A 17ª edição dos Jogos 
Abertos do Idoso come-
çam nesta quarta-feira e 
estendem-se até domingo 
na cidade de Santos, litoral 
sul de São Paulo.Os jogos 
contam com equipes de 

250 Cidades e 3500 atletas,  
todos acima de 60 
anos, que participam 
das 14 modalidades. 
Ubatuba obteve sua clas-
sificação ao finalizar os 
Jogos Regionais do Ido-
so na quarta colocação. 
O evento aconteceu 
na cidade de Tauba-
té em setembro. 
A Delegação de Uba-

tuba é composta por 25 
atletas nas seguintes 
modalidades: natação,  
atletismo, tênis de mesa, 
buraco e dança de salão. 
O JAI é  organizado e 
realizado pelo  Gover-
no do  Estado e prefeitu-
ra  de Santos, por meio 
do Fundo Social de So-
lidariedade e Secretaria 
Municipal de Esportes.

Nova ambulância chega
a Tremembé para auxiliar

no atendimento móvel
de saúde

Tremembé recebeu na tar-
de desta terça feira mais 
uma ambulância para 
auxiliar no atendimento 
móvel e no transporte de 
pacientes para as unida-
des de saúde. O veículo 
havia sido prometido pelo 
Governador Alckmin em 
sua visita a cidade reali-
zada em setembro deste 
ano. O município foi con-
templado por ter menos 
de 50 mil habitantes e es-
tar com a documentação 
em dia, sem pendências 

na prestação de contas.
O Prefeito Marcelo Va-
queli foi até Jambeiro 
para receber das mãos do 
Governador Alckmin as 
chaves do veículo. A am-
bulância, de marca Mer-
cedes Sprinter 415 com 
furgão adaptado, são equi-
pados com maca retrátil, 
um cilindro de oxigênio 
de 16 litros, régua tripla 
com fluxômetro, umidifi-
cador, máscara, mobiliário 
de compensado naval, ar-
mário, balcão, banco baú 

para três pessoas e capa-
cidade para sete lugares, 
incluindo o motorista. O 
veículo custou R$ 101 mil.
“Essa conquista, como 
outras já anunciadas, são 
frutos de audiências que 
participamos em São 
Paulo, junto aos depu-
tados, e também com o 
Governador Alckmin. 
Não estamos esperando 
acontecer às coisas e sim 
correndo atrás de melho-
rias para cidade” – fina-
lizou o prefeito Vaqueli.

Prefeitura realiza obras 
para evitar enchentes 

em Tremembé

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé vem realizando 
obras com o objetivo de 
amenizar antigos proble-
mas enfrentados pelo mu-
nicípio durante o período 
de fortes chuvas. Os tra-
balhos estão sendo reali-
zados através de parcerias 
feitas com órgãos públicos 
para evitar que a popula-
ção sofra com as enchen-
tes, como ocorre a anos em 
algumas regiões da cidade.

Em uma parceria entre a 
prefeitura municipal e o 
DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) 
está sendo possível a lim-
peza do Córrego das Pe-
dras no trecho dos bairros 
Benvirá e Parque Novo 
Mundo, regiões estas que 
sofriam com as inunda-
ções. Segundo moradores, 
nunca uma obra como esta 
havia sido feita no local. 
“Estamos trabalhando para 
deixar a cidade em condi-

ções de enfrentar o período 
chuvoso, que pelas previ-
sões será intenso neste fim 
de ano. Então, reforçamos 
os trabalhos de limpeza ur-
bana, manutenção na rede 
pluvial das ruas e aveni-
das, além do trabalho com 
a roçada e a capina. Outro 
serviço que realizamos re-
centemente foi a limpeza 
da vala que vai do Campo 
do Tufã até o bairro San-
to Antônio” explicou o 
prefeito Marcelo Vaqueli.

Avenida Independência
em Taubaté recebe

demarcação de ciclofaixa 
modelo

Depois de passar por 
mudanças e receber 
as melhorias viárias,  
a Avenida Independên-
cia recebe a demar-
cação da ciclofaixa.
O padrão que está sendo 
aplicado está de acordo 
com as normas do Con-
tran, o que proporciona 
aos ciclistas mais segu-
rança durante seu trajeto. 
Além de ter a cor vermelha 
para diferenciar da pista 

de veículos automotores, 
o espaço tem também uma 
faixa central que indica 
sentido duplo para transito 
das bicicletas, o que expli-
ca sua largura de 2,5m, e 
tachões retrorrefletivos.
O motorista pode somente 
atravessar pela ciclofaixa, 
como exemplo cruzar para 
chegar até o comércio ou 
residência, porém aquele 
que estacionar ou transitar 
por ela será devidamen-

te penalizado de acordo 
com a legislação do Códi-
go Brasileiro de Trânsito.
A partir deste pri-
meiro modelo de fai-
xa para os ciclistas,  
a Prefeitura de Taubaté 
começa a estudar outras 
áreas que possam recebê
-las e que as acomodem 
corretamente, de forma 
que não comprometa a 
segurança do ciclista e 
nem o fluxo das vias.

A Prefeitura de Redenção 
da Serra concluiu no mês 
de novembro de 2013 a 
obra da Av. 9 de Julho. 
Agora os moradores e vi-
sitantes têm uma melhor 
infraestrutura para utilizar 
a via pública. O trecho era 
de terra e causava grande 
transtorno para os mo-

radores que residem na 
avenida, principalmente 
na época das águas, que 
muitas vezes deixava o 
percurso com muita lama, 
dificultando o acesso tan-
to de carro quanto a pé. 
Agora a pavimentação do 
trecho foi concluída, fa-
cilitando e melhorando a 

qualidade de vida da po-
pulação redencense. “Aos 
poucos iremos finalizando 
as obras que já estavam 
em andamento e, daremos 
início a um novo passo 
em direção a um futuro 
melhor para a população 
de Redenção da Serra” 
disse o prefeito da cidade.

Prefeitura de Redenção
conclui obra da Av. 9 de Julho
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Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
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ária).
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.
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MISCELÂNEA Emprego temporário: 
como contratar dentro 

da lei?

Sebrae-SP orienta empre-
endedores a reforçarem 
a equipe conforme as re-
gras do contrato de traba-
lho temporário para evitar 
futuros aborrecimentos. 
Sem dúvida o fim de ano 
é a melhor época para o 
varejo e para a indústria e 
com a aproximação do Na-
tal ocorre uma verdadeira 
corrida rumo ao mercado 
de trabalho. A oferta por 
um emprego temporário 
é grande, segundo o Sin-
dicato das Empresas de 
Serviços Terceirizáveis e 
de Trabalho Temporário 
do Estado de São Paulo 
(Sindeprestem), em con-
junto com a Fenaserhtt e 
Asserttem - entidades re-
presentativas do setor na-
cionalmente -  estima-se 
a abertura de 159 mil va-
gas temporárias na indús-
tria e no comércio, 1,3% 
a mais que no ano pas-
sado. Mas o que poucos 
empreendedores sabem é 
que alguns cuidados de-
vem ser tomados para es-
tar dentro da lei e evitar 
problemas trabalhistas.
“O que ocorre na maio-
ria das micro e peque-
nas empresas é que 
muitos comerciantes sim-
plesmente admitem di-
retamente o empregado 
por meio da famosa in-
dicação e a contratação 
irregular de trabalhador 
temporário pode acarre-
tar muitos transtornos,  
como reclamação traba-
lhista, autuação do Mi-
nistério do Trabalho e 
riscos de acidente de tra-
balho (na empresa ou no 

trajeto)”, explica Bruno 
Caetano, diretor superin-
tendente do Sebrae-SP. 
O tempo é curto e a orien-
tação para quem preci-
sa aumentar o quadro de 
funcionários é seguir a lei 
que determina que essa 
modalidade de trabalho 
seja feita por intermédio 
de uma agência especiali-
zada nesse tipo de serviço.
“Faça um contrato com a 
empresa de trabalho tem-
porário por um período e, 
caso seja necessário, reno-
ve por outro tanto (prazo 
máximo de 90 dias). Fique 
atento e veja se quem está 
alocando o profissional 
tem certidão de regulari-
dade junto ao Ministério 
do Trabalho e se esse em-
pregado está registrado no 
regime CLT, caso contrá-
rio o empresário será soli-
dário e poderá ter proble-
mas trabalhistas”, explica.
Outro cuidado que o con-
tratante deve ter é só pagar 
a contratada mediante a 
apresentação do recibo do 
pagamento do salário do 
empregado, nota fiscal de 
serviços, guia do FGTS e 
INSS devidamente reco-
lhidas e dos pagamentos 
de benefícios como vale 
transporte e alimentação.
Diante dessas obrigações 
também existem vanta-
gens. Algumas delas são: 
custo zero nas despesas 
com recrutamento e sele-
ção de empregados; pro-
fissionais capacitados para 
a função; possibilidade 
de substituir o funcioná-
rio caso a contratante não 
goste do serviço, além de 

não ser preciso cumprir 
aviso prévio no termino do 
contrato, nem pagar mul-
ta do FGTS por dispensa 
sem justa causa, por se tra-
tar de contrato de trabalho 
por prazo determinado.
Confira os cuidados que 
é preciso ter ao con-
tratar uma empresa de 
trabalho temporário
·         O capital da empresa de 
trabalho temporário deve 
estar de acordo com a Lei. 
O equivalente a 500 vezes 
o valor do salário mínimo;
·         A empresa precisa 
estar registrada na Delega-
cia Regional do Trabalho;
·         O empregado que 
irá prestar o serviço pre-
cisa estar registrado na 
empresa contratada;
·         A falta de cumprimen-
to dos requisitos previstos 
em lei poderá acarretar 
o risco de solidariedade, 
ou seja, se a empresa ou 
agência de trabalho tem-
porário não cumprir com 
o que determina a legisla-
ção trabalhista, a empresa 
contratante será respon-
sável pelo pagamento dos 
direitos previstos na CLT;
·         Faça um contra-
to de prestação de servi-
ços por escrito, justifi-
cando a necessidade de 
contratação (para efeitos 
de fiscalização), vincu-
le o pagamento à contra 
apresentação de Nota Fis-
cal de Serviços, recibo 
de pagamento do salário 
do trabalhador, Guia do 
FGTS e INSS devidamen-
te recolhidas, pagamento 
de benefícios como vale 
transporte e alimentação.
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Cocepelco assume direção da 
Nobrecel e gera 1.150

empregos para Pinda e região
A Cocepelco (Coopera-
tiva de Trabalho em Ce-
lulose e Papel Corupu-
tuba) conseguiu na tarde 
de terça-feira a autoriza-
ção da Justiça para as-
sumir a falida Nobrecel, 
em Pindamonhangaba. 
O processo com a de-
cisão judicial é o 764-
92.2012.8.26.0445 da 
Terceira Vara Civil de 
P i n d a m o n h a n g a b a . 
Com o arrendamento do 
parque fabril da centenária 
indústria, a Cocepelco res-
tabelece os trabalhos para 
mais de 1.150 pessoas de 
Pindamonhangaba e região 
do Vale do Paraíba, sendo 
aproximadamente 250 co-
operados diretos e mais de 

900 empregos indiretos. 
Cerca de 100 cooperados 
vão reiniciar os trabalhos 
nos setores de manuten-
ção, administração e se-
gurança da fábrica nos 
próximos dias. “Primeiro 
faremos a manutenção 
do maquinário, de todas 
as peças, e a averiguação 
dos setores da indústria. 
Depois que acertarmos 
tudo, chamaremos o res-
tante dos cooperados”, 
explicou o presidente da 
Cooperativa, Toledo. Ele 
afirmou que o controle da 
fábrica é fundamental para 
manutenção dos empregos 
para centenas de chefes de 
família e para o desenvol-
vimento econômico da re-

gião. “É um grande sonho 
para todos nós. Estamos 
adquirindo o direito de 
administrar, de trabalhar e 
de cooperar com todos nós 
e com o Brasil. É um dia 
histórico”. O presidente 
destacou as parcerias que 
foram consolidadas duran-
te o processo. “Tivemos 
o apoio de várias insti-
tuições, como a Prefeitu-
ra, a Câmara, a Unisol, a 
Fetrabrás, o BNDES, os 
governos Federal, Estadu-
al, e também do Ministro 
do Trabalho, Desembar-
gador do Trabalho, dos 
parceiros comerciais, ou-
tras cooperativas, além de 
toda a sociedade de Pin-
damonhangaba e região”.

Taubaté divulga investimentos 
em obras e anuncia previsão 

para 2014
No inicio de 2013, a Se-
cretaria de Obras tinha 
previsão orçamentária de 
R$ 12 milhões para in-
vestimentos no municí-
pio. Após quase um ano, a 
administração municipal, 
por meio de um elabora-
do plano de ajuste fiscal,  
anuncia que tem hoje em 
obras por todo o município 
cerca de  R$ 72.195.979,92.
Todo este montante está 
investido em obras na 
área de Educação, que 
contempla a reforma de 
20 escolas de ensino in-
fantil e 18 de ensino fun-
damental, construção de 
três novas unidades e am-
pliação de mais três esco-
las de educação infantil e,  
ainda, no intuito de mini-
mizar o déficit de vagas 
disponíveis em creches, 34 
novas salas de aula serão 
construídas como parte 
da ampliação dos prédios 
já existentes. A área de 
Desenvolvimento Social 
está sendo contemplada 
com R$ 5.746.009,26,  
que se aplica à construção 
e reformas de casas popu-
lares, reforma e constru-

ção dos CRAS, construção 
de três centros comunitá-
rios (Parque Aeroporto, 
Imaculada e Paiol) e adap-
tação de prédio para ins-
talação da Casa Transi-
tória. Para a Divisão de 
saneamento está sendo 
utilizado R$ 6.415.577,52 
destinados à limpeza, ma-
nutenção e reforma de 
bocas de lobo, serviços 
de restauração, recupera-
ção e instalação de gale-
rias (Parque Três Marias,  
Sítio Santo Antônio, Jar-
dim Santa Clara e Par-
que Piratininga), con-
tenção de margens de 
córregos e cabeceiras de 
pontes (Jardim Ana Rosa,  
Shalon, Areão e Gurilân-
dia) e Projeto de dimen-
sionamento hidráulico 
(Parque Três Marias e Ba-
ronesa). A Saúde recebe, 
aproximadamente, R$ 5.5 
milhões para  implanta-
ção de UPA (San Marino 
e Água Quente), amplia-
ção e reforma do prédio 
do IML, manutenção de 
PAMOs (Cidade Jardim, 
Imaculada, Estiva e Par-
que Planalto) e manuten-

ção de imóvel para a Vigi-
lância Sanitária, Controle 
de Animais Sinantrópicos 
e Controle da Dengue.
Para a área de pavimenta-
ção foram destinados R$ 
16.878.668,21. Até o final 
do mês de novembro, a SE-
OTT tapou 35.925 buracos,  
o equivalente a uma área 
de 68.000m². Até o final 
do ano, a soma de bairros 
atendidos com recapea-
mento asfáltico, atingindo 
uma área de 269.426,66 
m² será de 46. Alguns ou-
tros setores somam R$ 
1.043.054,59.As expecta-
tivas para o ano de 2014 
são ainda maiores, com 
a previsão do Plano Plu-
rianual de investimento 
pela Secretaria de Obras 
de R$ 120.000.000,00. A 
este valor, devem ainda 
ser somados os repasses 
dos Governos Estadual 
e Federal, uma vez que a 
Administração Municipal 
conseguiu adequar-se à 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal e, consequentemen-
te, pôde firmar convênios 
e captar recursos oriun-
dos do Estado e da União.

Noventa alunos concluem 
curso no Polo Regional da 

Beleza
A Prefeitura de Tauba-
té realiza na próxima 
segunda-feira, dia 9, 
a formatura de 90 alunos 
do projeto Polo Regio-
nal da Beleza, uma par-
ceria entre o FUSSTA ( 
Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté) e o 
Fundo de Solidariedade 
do Estado de São Paulo.
A cerimônia de entrega 
dos certificados aconte-
ce em dois períodos, às 
9h30 e às 15h, para as tur-

mas da manhã e da tarde.
Polo Regional da Beleza - 
O projeto tem a finali-
dade de proporcionar 
oportunidade para que 
as pessoas que estejam 
desempregadas possam 
aprendam uma nova pro-
fissão e se qualificar para 
o mercado de trabalho.
O programa é constituído 
por quatro módulos: As-
sistente de Cabeleireiro, 
Depilação e Design de 
Sobrancelhas, Manicure e 

Pedicure e Maquiador. Os 
cursos, que têm a duração 
de dois meses, são gratui-
tos e oferecidos para pes-
soas a partir de 18 anos.
O Polo da Beleza fun-
ciona no Centro Cultural 
e ocupa salas amplas e 
planejadas, que ofere-
cem conforto aos alunos. 
Em breve será divulga-
da a data para inscrição 
de novas turmas, com 
aulas previstas para o 
início do próximo ano.

Shopping Pátio Pinda 
antecipa festividades 

da Copa do Mundo
Última etapa do circuito de 
corrida de rua tem o tema 
da Copa de 2014. A quarta 
e última etapa do Circui-
to Corrida de Rua Pinda 
ganha as ruas da cidade, 
no próximo dia 7, com a 
realização da prova, que 
terá largada e chagada do 
primeiro e único shopping 
da cidade, o Pátio Pinda, a 
partir das 19h30.A compe-
tição, promovida pela Pre-

feitura em parceria com 
o ETEP, tem o apoio do 
Shopping Pátio Pinda, que 
possibilitou a participação 
de mais 400 atletas, fazen-
do desta etapa a com maior 
atletas inscritos, totalizan-
do 1mil participantes, que 
receberão um kit com ca-
miseta e sacola comemo-
rativas à Copa de 2014. 
O Circuito de Rua divide 
os corredores em 8 cate-

gorias (pré-mirim, mirim, 
infantil, 17 a 19 anos, 20 
a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 
a 49 anos e 60 a 69 anos), 
masculino e feminino, 
com percursos que variam 
de 1km a 5km, de acordo 
com a faixa etária do par-
ticipante. Todos os corre-
dores receberão medalhas 
de participação e os três 
primeiros de cada catego-
ria, ainda levam um troféu.

Taubaté recebe palestras 
gratuitas do Sebrae-SP em 

dezembro 

Palestras do Sebrae-SP em Taubaté:
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: Apuração 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

O Sebrae-SP promove 
seis palestras gratuitas 
sobre gestão de negócios 
neste mês em Taubaté. 
As atividades, voltadas 
para micro e pequenas 
empresas e interessados 
em abrir um negócio, 
ocorrem na ACIT (As-
sociação Comercial e 
Industrial de Taubaté).
A primeira palestra será 

na próxima terça-feira (3), 
abordando a motivação 
de equipes. A programa-
ção terá também palestras 
sobre plano de marketing 
(dia 10), planejamento 
(dia 11), marcas e patentes 
(dia 12), administração de 
estoque (dia 17) e apura-
ção de resultados (dia 18).
Além das palestras, os 
empreendedores da ci-

dade também contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.

Museu faz exposição 
“General Júlio Salgado 
e a Revolução de 32”

O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina re-
aliza, a partir de 6 de 
dezembro, a exposição  
“General Júlio Salgado 
e a Revolução de 32”. A 
exposição terá mobílias 
do quarto do general, ma-
terial da época, farda, ar-

mamento e material que 
foi usado em campanha.
O General Júlio Mar-
condes Salgado, nasci-
do em Pindamonhanga-
ba em 1890, foi militar,  
um dos principais articu-
ladores da Revolução de 
1932. O material da expo-
sição fazia parte do acer-

vo do Museu Histórico.
A mostra tem entrada 
gratuita e pode ser visi-
tada de terça a domin-
go. Às terças-feiras,  
das 13 às 17 horas, às 
quartas, quintas e sextas-
feiras, das 8 às 17 horas 
e, aos sábados e domin-
gos, das 13 às 17 horas.

Licenciamento: dezembro é o mês 
dos veículos com placas de final 0 

e caminhões com finais 9 e 0
Proprietários de veículos 
com placas de final 0 e de 
caminhões com placas de 
finais 9 e 0 devem reali-
zar durante o mês de no-
vembro o licenciamento 
do exercício 2013. O ser-
viço poder ser solicitado 
de forma eletrônica, com 
entrega do Certificado de 
Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) pelos 
Correios, ou diretamen-
te nos postos do Detran.
SP e Poupatempo.  Quem 
conduzir veículo que não 
esteja devidamente li-

cenciado estará sujeito às 
penalidades previstas no 
artigo 230 do CTB: multa 
de R$ 191,54, inserção de 
sete pontos no prontuário 
do condutor (infração gra-
víssima), além de apreen-
são e remoção do veículo. 
Lembrando que não basta 
pagar a taxa de licencia-
mento, é obrigatório portar 
o documento.  PROCEDI-
MENTO – O primeiro pas-
so para licenciar o veículo 
é pagar a taxa (R$ 65,86) 
pela internet, caixas ele-
trônicos ou nas agências 

dos bancos credenciados 
(Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Itaú, Caixa 
Econômica Federal, BMB, 
HSBC, Safra e Citibank).  
Veículos registrados na ci-
dade de São Paulo devem 
antes ser aprovados pela 
inspeção veicular ambien-
tal, de responsabilidade 
da Prefeitura da Capital. 
Para pagar o valor re-
ferente ao licenciamen-
to 2013, o cidadão deve 
ter em mãos o número 
do Registro Nacional 
de Veículos Automotor.
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Inscrições para o
vestibular da UNITAU

terminam hoje
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 .

Rotaract Club Pindamonhangaba
realiza Festival do Sorvete

no sábado
O Rotaract Club Pin-
damonhangaba reali-
za neste sábado (7) o 
3º Festival do Sorvete. 
O evento é beneficen-
te e acontecerá na As-
sociação Atlética Fer-
roviária das 13h às 17h. 
De acordo com o presi-
dente do Rotaract Club, 
Mateus Claro, o festival 
de sorvete é o principal 
projeto de finanças da en-

tidade e através dele arre-
cadam fundos para ajudar 
os projetos sociais que 
atendem a diversas comu-
nidades da cidade. "Todo 
valor arrecadado com o 
projeto será destinado para 
projetos à comunidade,  
por exemplo, o nosso pro-
jeto de Natal, em que pre-
tende proporcionar uma 
ceia natalina a todos os 
moradores de rua", expli-

ca. Além dos sorvetes e 
picolés servidos, o festival 
também terá diversas atra-
ções musicais para propor-
cionar aos que comparece-
rem uma tarde de diversão.  
Os ingressos para o fes-
tival do sorvete custam 
R$ 12 e estão a venda na 
Associação Atlética Fer-
roviária e no Neto Je-
ans. Mais informações 
(12) 99187-1799.

Inscrição para bolsa de
estudos em Pinda termina dia 20
Vagas são para curso de 
administração e segurança 
do trabalho. Os interessa-
dos em se qualificar, para 
ganhar espaço no merca-
do de trabalho, têm até o 
dia 20 de dezembro para 
se inscrever no concurso 
de bolsas de estudo. As 
oportunidades são para os 
cursos de administração 
e segurança do trabalho, 
ao todo, são oferecidas 32 
vagas. As bolsas serão de 
100% do valor do curso. 
Podem se inscrever as pes-
soas que estejam cursando 

a 3ª série do Ensino Mé-
dio ou tenham concluído 
e possuam renda familiar 
de até um salário mínimo 
por pessoa. As inscrições 
devem ser feitas no Se-
tor de Protocolo da Pre-
feitura ou Subprefeitura. 
É preciso levar cópia do 
RG, comprovante de re-
sidência no município 
há pelo menos dois anos, 
comprovante de renda 
de todos os moradores 
do domicílio, em caso de 
desempregado ou autôno-
mo é aceita a declaração. 

Os candidatos farão uma 
avaliação no dia 5 de ja-
neiro, nas dependências 
do Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro, das 9 às 12 
horas, com questões ob-
jetivas de português, ma-
temática e conhecimen-
tos gerais e atualidades.
Os classificados passarão 
por uma triagem social, 
feita por profissionais do 
Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba. 
O resultado será publica-
do no dia 14 de janeiro.


