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Católicos em Pinda
celebram nova paróquia: 

Nossa Senhora das Graças

A comunidade católica de 
Pindamonhangaba recebe 
neste mês de novembro 
mais uma paróquia, a sé-
tima em todo o municí-
pio. Em celebração que 
vai acontecer no próximo 
dia 25 de novembro, será 
instalada a Paróquia de 
Nossa Senhora das Gra-
ças, na região alta da cida-
de, onde estão os bairros 
Jardim Imperial, Jardim 
Cristina, Ouro Verde, Par-
que São Dimas. A nova 
paróquia vai abranger as 

comunidades de Nossa 
Senhora Aparecida (Vila 
Prado), Nossa Senhora 
das Graças (Pinhão do 
Una), São José (Ponte 
Alta e Jardim Bela Vista).
Segundo o Padre Celso 
Aloisio Cardoso, pároco 
da Matriz de Nossa Se-
nhora da Assunção (onde 
pertence até 18 de novem-
bro a comunidade de Nos-
sa Senhora das Graças), a 
criação de uma nova pa-
róquia depende de vários 
requisitos, dentre eles, a 

necessidade pastoral, o 
crescimento da região e 
fiéis, além de uma rede 
de comunidade em cresci-
mento, salão social, dízi-
mo organizado, igreja em 
condições de se tornar ma-
triz, uma residência para o 
pároco, dentre outros itens.
O pároco que será res-
ponsável em conduzir 
os destinos da comuni-
dade de Nossa Senhora 
das Graças será conhe-
cido no dia da celebra-
ção da nova paróquia.

Nadadores de Pinda 
conquistam pódio em 
campeonato nacional

Os nadadores Ruan Fe-
lipe Lima de Souza, Ma-
theus Henrique da Silva,  
João Leone Viterbo Ri-
beiro e Sérgio Henrique 
de Matos Ribeiro partici-
param da 3ª fase nacional 
do Circuito Brasil Caixa 
Loterias de Natação PCD 
(Pessoa Com Deficiência) 
e tiveram boas classifica-
ções. Eles subiram ao pó-
dio representando a cidade, 
que se destacou no meio 
de mais de 130. A com-

petição foi realizada em 
Fortaleza entre os dias 8 e 
10 de novembro, ao todo,  
participaram nadadores 
de 135 entidades e clubes, 
ultrapassando 500 atletas. 
Para conquistar o pódio 
os pindenses treinaram 
diariamente na pisci-
na do Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira,  
“João do Pulo”, por 
cerca de duas horas. 
Ruan conquistou a me-
dalha de ouro nos 400 

metros livre e três pratas 
nas seguintes provas: 200 
metros medley, 100 me-
tros livre e 100 metros 
costas. Matheus ficou em 
3º nos 50 e 100 metros li-
vres. João Leone garantiu 
dois bronzes, sendo nas 
provas de 100 metros pei-
to e 200 metros medley,  
e ficou em 6º nos 50 me-
tros livre. Sérgio ficou 
em 5º lugar nas pro-
vas de 50 metros costas, 
50 e 100 metros livres.

Ciclismo de Taubaté
participa do 14° Desafio

da Serra de Campos

A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté (ECT) conti-
nua obtendo destaque em 
competições regionais. No 
último domingo, a ECT 
esteve presente com seus 
ciclistas na Copa Vo2 de 
Ciclismo que foi realizada 
na cidade de Campos do 
Jordão-SP.  A largada da 
prova foi em São Bento do 
Sapucaí passando pela co-
nhecida e temida Serra do 

Paiol e seus picos de 20% 
de inclinação, com chega-
da em Campos do Jordão. 
“Eu não conhecia o trajeto 
e realmente é muito duro, 
tive dificuldade em alguns 
pontos na escalada devido 
a forte inclinação, estava 
com uma relação compac-
ta (50x34) o que me aju-
dou, mas fiquei contente 
em superar mais esse de-
safio e com a conquista do 

pódio” destacou a ciclis-
ta Adriana Azuma Lobo. 
O próximo compromisso 
de Adriana será na 6° Eta-
pa do Campeonato Vale-
paraibano de Ciclismo que 
acontecerá na cidade São 
José dos Campos-SP. A   
ECT - Equipe de Ciclismo 
de Taubaté tem o apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Taubaté por intermédio 
da Secretaria de Esportes.

Espetáculo "Beatles
segundo a Cia. Filarmônica" 
é atração em Caraguatatuba

Nesta sexta-feira, o Teatro 
Mário Covas na cidade de 
Caraguatatuba recebe o es-
petáculo "Beatles segundo 
a Cia. Filarmônica". A peça 
está em cartaz há mais de 
10 anos viajando pelo país 
e mistura humor e música. 
Com criação e direção de 
Marco Fentanes, o musi-
cal procura fugir das apre-
sentações tradicionais de 
bandas cover de grupos 
consagrados.  O espetá-
culo tem a ajuda de dois 
roadies, que entretém a 
platéia durante o atraso da 
banda principal. São Jica 
e Turcão, que interferem 
na apresentação de uma 
seleção de músicas dos 
Beatles, com muito prazer, 
qualidade e entusiasmo. 
Momentos engraçados são 

emoldurados por infláveis, 
adereços de submarino, 
bolhas e até mesmo bone-
cos gigantes - caricaturas 
dos Beatles, que remetem 
aos cabeções do carna-
val de Recife. Composta 
por músicos consagrados, 
como o baterista Gel Fer-
nandes (Rita Lee/Radio 
Táxi) e o cantor Fernando 
Fernandes, a Cia. Filar-
mônica explora a versati-
lidade que sua formação 
permite. Destacam-se tam-
bém na banda, o pianis-
ta Marcelo Schimenes, o 
guitarrista Bibo Bueno e o 
contra baixista Osmar Mu-
rad. O quarteto de cordas 
é composto por músicos 
pertencentes às principais 
orquestras de São Paulo. 
O repertório do espetá-

culo conta com "Can’t 
by me love", "Don’t let 
me down", "Help", "Here 
comes the sun", "Hey, 
Jude", "I want to hold your 
Hand" e "Let it be", entre 
outras.  Os ingressos cus-
tam R$ 60 (inteira) e R$ 
30 (meia-entrada) anteci-
pados,  e R$ 70 (inteira) 
e R$ 35 (meia-entrada) 
no dia da apresentação. 
Os pontos de venda são 
Chilli Beans (Caraguá 
Praia Shopping e Serra-
mar Parque Shopping) e 
na sede do Jornal Impren-
sa Livre, no Centro de São 
Sebastião.  O Teatro Mario 
Covas fica na Av. Goiás, 
nº 187, no Indaiá. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3881-2623 ou 
www.fundacc.com.br. 
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NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
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Rua Lírio da Serra. 
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Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
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MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

MISCELANEA^

Cursos profissionalizantes 
gratuitos são oferecidos 

pela Prefeitura de Taubaté
A Escola do Trabalho 
da Prefeitura de Taubaté 
abre inscrição para no-
vas turmas para os cur-
sos de Ferramenta da 
Qualidade e Inspetor de 
Qualidade, que possuem 
certificação do SENAI .
A matrícula para esses 
cursos pode ser feita na 
Unidade II do bairro Jabo-
ticabeiras, que fica na Av. 
Arthur da Costa e Sil-
va, 1555, das 9h às 22h.
É necessário que o candi-
dato apresente cópias do 

RG, CPF e comprovan-
te de endereço. Qualquer 
pessoa, que tenha mais de 
16 anos e possua o ensi-
no médio completo, pode 
concorrer a uma vaga.
O curso de Ferramenta 
da Qualidade, que dispõe 
de dez vagas, tem início 
imediato e com encerra-
mento previsto para 20 
de dezembro, e será mi-
nistrado às terças e sex-
tas-feiras, das 19h às 22h.
Já o curso de Inspetor de 
Qualidade começa dia 18 

de novembro e encerra em 
13 de março, e acontece de 
segunda a sexta-feira, com 
duas turmas, das 9h às 
12h e das 14h às 17h. Para 
este curso há 30 vagas.
S e r v i ç o
Inscrição Esco-
la do Trabalho
Cursos de Ferramen-
ta da Qualidade e Ins-
petor de Qualidade
Endereço: Av Arthur da 
Costa e Silva, 1555 - Uni-
dade II Jaboticabeiras
Horário: das 9h às 22h

Inscrições abertas para 
a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé

A Prefeitura Municipal 
através da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Es-
portes informa que está 
com inscrições abertas 
para a 30ª Prova Pedestre 
Cidade de Tremembé. O 
evento será realizado no 
próximo dia 1 de dezem-
bro (Domingo) a partir 
das 9 horas, com largada 
e chegada na Praça Geral-
do Costa (em frente à an-
tiga Estação Ferroviária). 
Inscrições: Os interes-
sados podem se inscre-

ver exclusivamente pelo  
site http://www.minha-
sinscricoes.com.br/pro-
vapedestrecidadedetre-
membe/2013/ e a taxa de 
inscrição é de R$20,00. 
P r e m i a ç ã o
Haverá entrega de tro-
féus para os três primeiros 
colocados de cada mo-
dalidade e medalhas de 
participação e kit pós pro-
va para todos os atletas. 
O regulamento da pro-
va está disponível no 
site das inscrições. 

Número de peito
A entrega do número de 
peito será feita no dia 30 
de novembro das 9h00 às 
17h00 (Sábado) no Gi-
násio de Esportes de Tre-
membé – Quadra Coberta, 
na Rua Antenor Vargas, 
nº 398 – Jardim dos Eu-
caliptos. No dia prova os 
números de peito serão 
entregues a partir das 7 
horas na Praça da Estação. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3607-
1004 e (12) 3672-3147
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Café Empresarial em 
Caçapava traz dicas
para vendas no Natal

O Sebrae-SP promove 
hoje quinta-feira (14/11) 
na Associação Comercial 
e Empresarial de Caçapa-
va um Café Empresarial 
com a palestra “Como 
Vender Mais e Melhor”. A 
atividade gratuita começa 
às 9h e tem vagas limita-
das. Durante a palestra, 

serão abordados aspec-
tos como a definição de 
público-alvo, preparação 
de equipe, qualidade no 
atendimento, divulgação 
e promoções, tendo como 
objetivo aproveitar o Na-
tal para aumentar as ven-
das e o faturamento. Café 
Empresarial em Caçapava

Data: 14 de novembro
Horário: 9h
Local: Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Caçapava (Rua Major 
Benjamin Raymundo da 
Silva, Vila São João). Va-
gas limitadas. Inscrições 
pelos telefones (12) 3654-
2700/ 0800 570 0800Idade máxima para

doação de sangue
passa para 69 anos

A idade máxima para doa-
dores de sangue vai passar, 
de 67 para 69 anos. Isso foi 
anunciado nesta terça-fei-
ra pelo ministro da Saúde,  
Alexandre Padilha. 
O ministro Alexandre 
Padilha já havia dimi-
nuído no ano passa-
do a idade mínima para 
a doação de sangue,  
que era de 18 anos e para 16.  

Com as idades mínima 
e máxima para doação 
ampliadas, 8,7 milhões 
novos voluntários pode-
rão contribuir para man-
ter os bancos de sangue. 
Países como os Es-
tados Unidos,  
a França e a Espanha 
já trabalham com a fai-
xa etária de até 69 anos. 
Padilha também assinou 

no dia de hoje a portaria 
que determina a obrigato-
riedade da realização do 
Teste de Ácido Nucleico 
(NAT) em todas as bolsas 
de sangue coletadas pe-
los bancos de sangue pú-
blicos e privados do país. 
O teste NAT pode revelar 
com rapidez a existência 
do vírus HIV e o da hepatite 
C no sangue de doadores.

Casa Transitória 
organiza Campanha

de Natal 2013

A Casa Transitória Fabia-
no de Cristo de Pindamo-
nhangaba está organizan-
do desde o último mês a 
Campanha Natal 2013, 
com o objetivo de arreca-
dar doações para realizar 

uma grande festa de natal 
para as crianças assistidas 
pela casa e seus familiares.
Esse ano será a 37ª edição 
da festa e acontecerá no 
dia 22 de dezembro a par-
tir das 8h. A diretoria da 

Casa Transitória explica 
que cada criança tem um 
valor de R$ 50, ou seja, 
uma doação nesse valor já 
proporciona a festa para 
uma criança, mas a pessoa 
também pode doar um va-
lor acima disso. A festa de 
Natal será realizada para 
1.021 famílias que não as-
sistidas pela casa, em um 
total de 4.500 pessoas. 
Serão distribuídas cestas 
básicas (já conseguidas), 
1.500 brinquedos, 1.200 
sacolas com roupas e cal-
çados novos, 9.500 ca-
chorros quentes, 15 mil co-
pos de refrigerantes, 9.500 
sorvetes, 1.021 panetones, 
1.021 sacolas de doces e 
balas, entre outros pre-
sentes.As doações podem 
ser feitas atavés da conta:
Banco do Brasil - Agên-
cia:  0574-6 - Conta nº 
3939-X -- A Casa Transi-
tória fica na Rua Guara-
tinguetá, 555, Bairro Cris-
pim. Mais informações 
pelo telefone (12) 3642-
6277 ou pelo site www.
casat rans i tor ia .org .br

Prefeitura de Taubaté
adota sistema self service 

na merenda escolar
Nesta semana três escolas 
da rede municipal de en-
sino de Taubaté tiveram 
alteradas o sistema de re-
feição. O que antes era 
servido por uma meren-
deira e contado pelo méto-
do de fichas, a partir desta 
segunda-feira, passou a ser 
tirado pela própria criança.
Trata-se se um Projeto 
Piloto de Auto-Atendi-
mento, em que a criança 

se serve à vontade. As-
sim, além de valorizado, 
o aluno pode servir-se na 
quantidade desejada, evi-
tando o desperdício e há 
consenso entre os edu-
cadores de que o sistema 
propicia a melhora do 
comportamento e da dis-
ciplina entre as crianças.
A iniciativa começou nas 
escolas EMEF Dr. Quirino 
(Estiva), EMEF Prof. Luiz 

Ribeiro Muniz (Monte 
Belo) e EMEF Prefei-
to Álvaro Marcondes de 
Mattos (Santa Catarina) 
e a intenção da Secretaria 
de Educação do município 
é que a prática self servi-
ce seja implementada em 
todas as escolas, a partir 
de 2014. Houve uma reu-
nião entre a Secretaria, 
gestores e pais e a novi-
dade foi muito elogiada.

Mundo corre o risco de 
ficar 3,6ºC mais quente, 

adverte a AIE
O mundo ficará, a longo 
prazo, 3,6 graus Celsius 
(ºC) mais quente se os 
governos simplesmente 
mantiverem os seus ob-
jetivos atuais alertou, on-
tem, dia 12, a Agência 
Internacional de Energia 
(AIE). Os representan-

tes da agência participam 
em Varsóvia (Polônia) 
das discussões sobre as 
alterações climáticas. 
No cenário estabelecido 
pela AIE para os países 
desenvolvidos, as emis-
sões de gases que provo-
cam o efeito estufa rela-

cionados com a energia, 
que representam cerca de 
dois terços do total das 
emissões, sofrerão um au-
mento de 20% até 2035, 
mesmo com os esforços 
já anunciados pelos países 
comprometidos com as 
preocupações ambientais.
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Escola Municipal Tancredo 
Neves de Ubatuba abre

inscrições para o
Vestibulinho 2014

Inscrições devem ser fei-
tas pelo site www.vesti-
bulinho.ubatuba.sp.gov.
br e ficam abertas até o 
próximo dia 27 de no-
vembro. O Vestibulinho 
2014 da Escola Munici-
pal Tancredo de Almeida 
Neves acontece entre às 
13 e às 17 horas do pró-
ximo dia 30 de novembro 
no prédio da escola, lo-
calizado à Av. Rio Gran-
de do Sul, 600 – centro.
Os cursos oferecidos para 
alunos do ensino médio são: 
Ensino Médio Integrado 
ao Técnico em Adminis-

tração, Ensino Médio Inte-
grado em Contabilidade e 
Ensino Médio Integrado ao 
Técnico em Informática.
Já para os alunos que 
concluíram o ensino mé-
dio e têm mais de 18 
anos completos, os cur-
sos oferecidos são: Cur-
so Técnico em Guia de 
Turismo e Curso Técni-
co em Meio Ambiente.
Os cursos funcionam das 
19 às 23 horas, de se-
gunda a sexta-feira, à 
exceção do curso de En-
sino Médio Integrado 
ao Técnico em Informá-

tica, que será integral. 
Inscrições: As inscrições 
devem ser feitas pelo site 
www.vestibulinho.uba-
tuba.sp.gov.br e ficam 
abertas até o próximo dia 
27 de novembro. A taxa 
é de R$ 15, a serem pa-
gos pela rede bancária. 
Informações: Para ob-
ter mais informações, 
entre em contato pelos 
telefones (0xx12) 3832-
6221 ou 3833-7600.
Editais: Para acessar os edi-
tais completos, visite o site 
w w w . v e s t i b u l i n h o .
u b a t u b a . s p . g o v . b r

Tremembé realiza uma série 
de atividades para

comemorar o Dia Nacional 
da Consciência Negra

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé realiza durante 
o mês de novembro uma 
série de atividades para 
celebrar o Dia Nacional 
da Consciência Negra co-
memorado no dia 20 de 
novembro, em homena-
gem à morte de Zumbi,  
líder do Quilom-

bo dos Palmares.
- Haverá um concur-
so de redação e música 
com o tema “Consciên-
cia Negra” nas escolas e 
com premiação para os 
três melhores textos. Dia 
14/11 na Escola Amá-
lia Garcia Ribeiro Patto,  
dia 20/11 na Escola José 
Inocêncio e no dia 23/11 

o concurso acontece na 
Escola Manuel Cabral.
- No dia 23/11 haverá o 
evento na praça da Ge-
raldo Costa, que além 
das inúmeras atividades, 
a secretaria de saúde es-
tará oferecendo testes 
rápidos de HIV e distri-
buição de material educa-
tivo durante todo o evento.

Programação:

10h00 – abertura
10h10 – Capoeira com Grupo Ginga Brasil
10h50 – Maracatú do Avape
11h30 – Maculelê com Grupo Ginga Brasil
12h10 – B.Boys Ultimate Crew
12h50 – Oficina de moda Afro
13h30 – Congada do Alto do Cristo
14h10 – Hip Hop
14h50 – Grupo de rap “Cidadãos Brasileiros”
15h30 – Grupo de Samba e Pagode “Sem Destino”

Durante o dia haverá oficina de tranças nagô, modelagem em argila e mostra de 
artes e artesanato.

- Dentro das cinco penitenciárias também haverá concurso de redação e música 
com o tema comemorado.

Contamos com a presença de todos!

Melhorias em Redenção!

Prefeito constrói escada 
para facilitar acesso do 
povo redencense. A po-
pulação já pode utilizar 
a escadaria que liga a Av. 
XV de Novembro (Cam-
po Municipal) a Travessa 
28 de Agosto – criando 
acesso fácil ao prédio do 
Fundo Social, PSF (Pro-

grama Saúde da Família) 
e ao Posto de Saúde. O 
próximo passo será a ins-
talação de iluminação na 
escadaria, assim, gerará 
mais segurança e facilita-
rá o acesso às duas ruas, 
tanto de dia quanto a noite.
“Iremos realizar agora a 
conservação das demais es-

cadarias e vielas da cidade. 
Várias delas ainda sem ilu-
minação” disse o prefeito.
Informações, suges-
tões e solicitações po-
dem ser enviadas para 
o e-mail contato@re-
dencaodaserra.sp.gov.
br ou através do telefone 
(12) 3676-1282.

Vaqueli se reúne com moradores 
do Maracaibo para informar

situação das obras saneamento 
básico

Aconteceu na noite da úl-
tima sexta feira um encon-
tro do Prefeito Marcelo 
Vaqueli com os moradores 
dos bairros Maracaibo, 
Alberto Ronconi, Poço 
Grande e Flor do Campo. 
O evento aconteceu no 
Centro Educacional An-
tônio de Mattos Barros 
e estiveram presentes o 
deputado estadual Padre 
Afonso, o representante 
do deputado Samuel Mo-
reira assessor Mario Sá, o 
superintendente da Sabesp 
Oton Elias Pinto, o dire-
tor da Sabesp de Taubaté 
Cláudio Takayama, o en-
carregado da Sabesp de 
Tremembé Edmar Carnei-
ro. Cerca de 120 morado-
res estiveram presentes.
O encontro serviu para 
informar aos moradores a 
real situação em que se en-
contram as obras de sanea-
mento básico da região. O 
superintendente da Sabesp 
explicou aos presentes que 
já está acontecendo desde 
o final de outubro um pro-
jeto executivo que inclui; 
análise de solo, profun-

didade de rede, diâmetro 
de tubulação e dimensio-
namento de bombas. Esse 
projeto também serve para 
encontrar rochas ou ou-
tros materiais que possam 
atrapalhar a colocação 
dos tubos para a captação 
e tratamento do esgoto. 
Conforme dito pelo su-
perintendente Oton, esse 
primeiro passo só foi pos-
sível graças ao empenho e 
iniciativa do prefeito.  “O 
prefeito Vaqueli nos pro-
curou antes mesmo de to-
mar posse para saber o que 
precisava para o esgoto 
chegar aos bairros Mara-
caibo, Alberto Ronconi, 
Poço Grande e Flor do 
Campo e assim que o in-
formamos, o prefeito cor-
reu e nos apresentou um 
projeto urbanístico, um 
plano altimétrico e um pla-
no planimétrico, de acordo 
com normas necessárias”.
“A Prefeitura de Tremem-
bé fez a sua parte, tudo o 
que a Sabesp pediu, nós 
apresentamos e agora va-
mos cobrar agilidade no 
processo para o quanto 

antes iniciarmos as obras 
de esgoto. Temos também 
mais uma ótima notícia, 
Tremembé esta na 3ª fase 
do PAC 2 (Programa de 
Aceleração do Cresci-
mento) e se tudo correr 
de acordo com o que pla-
nejamos, o asfalto para 
essa região se inicia junto 
com o esgoto” – comen-
tou o prefeito Vaqueli.
Foi agendada para o dia 14 
de fevereiro um segundo 
encontro a fim de infor-
mar como estará o anda-
mento das obras. Todas as 
autoridades presentes se 
comprometeram a com-
parecer ao novo evento. 
“Muitas promessas de 
melhorias como esgoto, 
asfalto entre outras foram 
feitas aos moradores desta 
região e nada foi feito. A 
diferença desta adminis-
tração foi a iniciativa e o 
empenho para montar o 
projeto que a Sabesp pre-
cisava e graças ao prefei-
to Vaqueli isso foi feito, 
diferente das administra-
ções passadas” – finalizou 
o deputado Padre Afonso


