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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.

Em dezembro, Turismo 
de Pindamonhangaba
mostrará cidade para 

munícipes

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

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

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

Basquete masculino
de Pindamonhangaba

disputa o título do Paulista

O basquete masculino de 
Pindamonhangaba, cate-
goria Sub 17, venceu o 
segundo jogo da final da 
Liga Paulista e vai lutar 
pelo título nesta sexta-fei-
ra (29). O desafio no giná-
sio do “João do Pulo” está 
marcado para as 19 horas. 
Na partida que ocorreu no 
dia 26 os pindenses bota-
ram pressão no Mangalo 
e venceram por 61 x 57.

O campeão da Liga Paulis-
ta será o melhor de três e 
no jogo realizado na casa 
do adversário o time pin-
dense perdeu e desta vez 
deu o troco e empatou. 
A torcida de Pindamo-
nhangaba vibrou em to-
dos os arremessos e de-
fesas. A sincronia entre 
ala, armador e pivô tam-
bém foi marca registra-
da da partida do dia 26.

No primeiro período Pin-
da marcou 17 x 13, no 
segundo o placar foi 38 x 
26, no terceiro 54 x 39 e 
no último Mangalo tentou 
reagir, mas os treinos táti-
cos de Pindamonhangaba 
deram resultado e a cida-
de mostrou porque teve 
bons resultados duran-
te o campeonato inteiro.
Faltando aproximadamen-
te três minutos para o fim 
do último período o téc-
nico de Mangalo pediu 
tempo para frear Pinda 
e tentar virar o placar, e 
com esta estratégia con-
seguiu marcar mais dez 
pontos, a torcida mos-
trou-se fundamental e o 
apoio freou o adversário.
Ao final do jogo a torcida 
tomou conta da quadra e 
os jogadores de Pinda con-
tam novamente com a pre-
sença da torcida para lutar 
pelo título da Liga Paulista.

Com São José fora,
Ilhabela e Taubaté

serão sedes da Copa São 
Paulo de Juniores 2014

A Federação Paulista de 
Futebol - FPF divulgou na 
terça-feira  a tabela da Copa 
São Paulo de Futebol Jú-
nior de 2014, competição 
que chega à sua 45ª edição.  
Na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, as cidades esco-
lhidas para sede de chaves 
são Taubaté e Ilhabela.
 Veja a formação dos grupos
 Serão 104 clubes dividi-
dos em 26 grupos, cada 
um em uma sede diferente 
no interior de São Paulo. 
A competição terá início 

no dia 3 de janeiro e se 
encerrará no dia 25 de ja-
neiro, data do aniversário 
da cidade de São Paulo. 
Com o estádio Martins 
Pereira em obras vi-
sando uma sub-sede da 
Copa do Mundo 2014,  
São José dos Campos aca-
bou ficando de fora da 
Copinha. Em 2012, a ci-
dade chegou a sediar dois 
grupos e foi representada 
pelas equipes do Primei-
ra Camisa e São José EC. 
Em Taubaté o estádio Jo-
aquim de Moraes Filho 

receberá jogos do Grupo 
S (Cruzeiro, Itabaiana-SE 
, São José-AP e Taubaté). 
Em Ilhabela a FPF de-
verá utilizar o estádio do 
Polo de Educação Inte-
grada de Ilhabela, o PEII 
(Barra Velha que será 
sede do grupo U (Arapi-
raquense-AL, Bahia, Co-
mercial-SP e Portuguesa).
Dentre as novidades deste 
ano da Copinha está a par-
ticipação prevista da equi-
pe japonesa do Kashiwa 
Reysol, que ficará no grupo 
do São Paulo, em Barueri.  
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas 
- 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almei-
da Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
ária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodovi-
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.

29 de Novembro de 2013

MISCELÂNEA São Luiz do Paraitinga
6ª Feira de Ciências  

Prof. Quadô
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Sebrae-SP auxilia
regularização de MEIs

inadimplentes
Microempreendedores In-
dividuais são 3,5 milhões 
no Brasil. Desinforma-
ção é a principal causa 
da falta de pagamento.
Entre outubro de 2012 e 
ante igual mês de 2013, 
o número de Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs) aumentou 37% 
e atingiu 3,5 milhões no 
Brasil. O avanço foi acom-
panhado pela elevação da 
inadimplência e segundo a 
Receita Federal, 52% dos 
MEIs estão com tributos 
em atraso. No Estado de 
São Paulo, são 54%. En-
tre as principais causas 
está o desconhecimento 
do sistema por parte do 
MEI. Mas não há segredo 
para regularizar a situação.
As profissões que se en-
quadram no MEI são cos-
tureira, pintor, cabeleireira, 
manicure/pedicure, pipo-
queiro, guia de turismo, 
sapateiro, doceira, entre 
outros. A desinformação 
faz com que, em alguns 
casos, o MEI descubra 
por acaso que tem CNPJ 
e está formalizado. Outro 
ponto de atenção é que o 
empreendedor aguarda 
os boletos chegarem pelo 
Correios quando o correto 
é imprimir a guia de paga-
mento no Portal do Em-
preendedor (www.portal-
doempreendedor.gov.br).
O diretor superinten-
dente do Sebrae-SP,  
Bruno Caetano, lembra 
que o empresário que dei-
xa de honrar os pagamen-
tos do MEI perde os direi-
tos previdenciários como 
auxílio acidente, salário-
família, pensão por morte 
e aposentadoria por idade.
“A maior parte da tri-
butação paga pelo 
MEI é INSS, ou seja,  

a previdência do empre-
endedor. Trata-se de um 
seguro pessoal do empre-
sário que ele pode utilizar 
em caso de acidente ou 
doença”, afirma Caetano. 
Ele também enfatiza que o 
atraso dos pagamentos não 
contabiliza o tempo para a 
aposentadoria. “Quem não 
paga precisa ter a consci-
ência de que está perden-
do um direito.” Como boa 
parte da contribuição é 
para previdência, o paga-
mento do carnê independe 
do faturamento da empre-
sa. Ou seja, mesmo sem 
vender nenhum produto 
ou serviço o empreende-
dor deve pagar normal-
mente o boleto do MEI.
Como regularizar: Seja 
qual for o motivo da ina-
dimplência, o processo 
de regularização é sim-
ples e sem burocracia.  
Caetano explica que pelo 
Portal do Empreende-
dor é possível gerar um 
novo carnê de pagamento 
(DAS) com os valores atu-
alizados, incluindo mul-
ta e juros. O pagamento 
é feito na rede bancária e 
casas lotéricas até o dia 20 
de cada mês.Para voltar a 
ter direito aos benefícios, 
o trabalhador terá de con-
tribuir para a Previdência 
por, pelo menos, um terço 
do tempo mínimo exigi-
do. Esse período, chama-
do de carência, varia de 
acordo com o benefício.  
“No caso do auxílio-doen-
ça, é preciso pagar 12 con-
tribuições mensais e, para 
o salário-maternidade, exi-
gem-se dez pagamentos.  
A contagem da carência se 
inicia a partir do primeiro 
pagamento realizado em 
dia”, relata Bruno Caetano.  
O MEI continua a ter ape-

nas duas obrigações: paga-
mento mensal de um tribu-
to único que varia de R$ 
34,90 a R$ 39,90 e a en-
trega da declaração anual 
de faturamento da empre-
sa no mês de maio. Quem 
estiver com dúvidas sobre 
o pagamento dos tributos 
do MEI pode procurar os 
escritórios do Sebrae-SP 
espalhados pelo Estado ou 
ligar na central de atendi-
mento no 0800 570 0800.
SOBRE O MEI:  O Micro-
empreendedor Individual 
é a pessoa que trabalha 
por conta própria e que 
se legaliza como pequeno 
empresário. Para ser um 
microempreendedor in-
dividual, é necessário fa-
turar hoje no máximo até 
R$ 60 mil por ano ou R$ 5 
mil por mês e não ter par-
ticipação em outra empre-
sa como sócio ou titular.
Pela Lei Complemen-
tar nº 128, o trabalhador 
conhecido como infor-
mal pode se tornar um 
M i c r o e m p r e e n d e d o r 
Individual legalizado.  
Ele passa a ter CNPJ, o 
que facilitará a abertu-
ra de conta bancária, o 
pedido de empréstimos, 
aquisição de máquinas 
de débito e crédito e a 
emissão de notas fiscais.
Será enquadrado no Sim-
ples Nacional e ficará 
isento dos tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, 
Cofins, IPI e CSLL). Com 
o salário Mínimo atual de 
R$ 678,00 a contribuição 
previdenciária (INSS) é 
de 5% o que ficará em R$ 
33,90, mais R$ 5,00 (ISS), 
mais R$ 1,00 (ICMS), to-
talizando dependendo da 
atividade (serviço, comér-
cio ou ambos) o valor to-
tal de R$ 39,90 por mês.

GAMT de Caçapava tem 
projeto de educação 

musical aprovado pela 
Lei Rouanet

O projeto cultural de ini-
ciação musical Meninos 
do GAMT realizado pelo 
Grupo de Assessoria e 
Mobilização de Talentos, 
ONG  de Caçapava que 
desenvolve projetos cultu-
rais, esportivos, sociais e 
educacionais para o aten-
dimento de crianças e jo-
vens de 8 a 29 anos de ida-
de, acaba de ser aprovado 
pelo Ministério da Cultura 
para captar recursos pelo 
mecanismo de incentivo 
fiscal da Lei Rouanet (Lei 
nº 8.313/1991). O valor 
total aprovado é de R$ 
1.343.000,00, para execu-
ção em 2014. O projeto 
está enquadrado no Artigo 
18 da lei, no segmento Mú-
sica Popular / Instrumental 
(PRONAC nº 13 7239).
O plano de trabalho do pro-
jeto prevê a realização de 
oficinas culturais gratuitas 
de percussão, canto coral e 
dança para 600 jovens de 
12 a 16 anos de idade, alu-
nos da rede pública de en-
sino de dez cidades da RM 
Vale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba).
Além de oficinas, o pro-
jeto contempla ainda a 
prática musical por meio 
da formação da Orques-
tra Meninos do GAMT, 
composta por jovens de 
15 a 29 anos, seleciona-
dos a partir das oficinas e 
de um edital de seleção. 
A Orquestra cumprirá 
um roteiro de apresenta-
ções gratuitas na região.
"O objetivo é fazer com 
que o projeto contribua 

para o desenvolvimento 
do potencial desses jo-
vens, tanto no aspecto so-
cial e psicológico quanto 
no educacional, oferecen-
do ainda possibilidade de 
profissionalização e gera-
ção de renda por meio da 
música", diz Alessandra 
Maria Ribeiro da Luz, 
presidente do GAMT. 
Incentivo Fiscal – O In-
centivo Fiscal ou Renúncia 
Fiscal é um dos mecanis-
mos do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pro-
nac), instituído pela Lei 
Rouanet. De acordo com 
o Ministério da Cultural, 
é uma “forma de estimu-
lar o apoio da iniciativa 
privada ao setor cultural”.
O proponente apresenta 
uma proposta cultural ao 
Ministério da Cultura e, 
caso seja aprovada, é au-
torizado a captar recursos 
para execução do projeto 
junto às pessoas físicas 
pagadoras de Imposto de 
Renda ou empresas tributa-
das com base no lucro real.
De acordo com a Lei Rou-
anet, os projetos culturais 
podem ser enquadrados 
no artigo 18 ou artigo 26. 
Quando o projeto é en-
quadrado no artigo 18, 
o patrocinador poderá 
deduzir 100% do valor 
investido, desde que res-
peitado o limite de 4% 
para pessoa jurídica e 
6% para pessoa física.
O patrocinador que apoia 
um projeto enquadrado no 
artigo 26 poderá deduzir, 
em seu imposto de renda, 

o percentual equivalente a 
30% para pessoa jurídica 
(no caso de patrocínio) e 
40% (no caso de doação); 
60% para pessoa física 
(no caso de patrocínio) e 
80% (no caso de doação).
Retorno – O patrocinador 
que investe em projetos 
culturais aprovados pela 
Lei Rouanet obtém como 
contrapartida a vantagem 
de ter a sua marca aliada ao 
produto cultural. "Em vez 
de pagar o imposto, o pa-
trocinador investe o valor 
devido no projeto cultural 
e tem o ganho de ver a sua 
marca aliada a uma pro-
posta cultural que está con-
tribuindo positivamente 
para o desenvolvimento de 
crianças e jovens", explica 
José Borelli Júnior, Dire-
tor Financeiro do GAMT.
A primeira fase do pro-
jeto Meninos do GAMT 
está sendo realizada pelo 
GAMT em oito cidades 
da região, por meio de 
uma parceria com a Fibria 
e o Instituto Votorantim.
O portfólio de projetos do 
GAMT inclui iniciativas 
como: Projeto Jovens Ur-
banos (sócio-educacional 
e cultural); Projeto Ponto 
de Encontro Esporte (es-
porte educacional); Web 
TV (educomunicação / no-
vas tecnologias); Robótica 
Educacional (educação / 
novas tecnologias); Jovem 
Aprendiz (empregabili-
dade e empreendedoris-
mo); Meninos do GAMT 
(cultura e educação); Cia. 
de Bonecões (cultura).

PAT de Caraguatatuba 
anuncia nova lista de 

postos de trabalho

Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caragua-
tatuba (PAT) comunica 
nesta terça-feira a nova 
relação de vagas para 
o mercado de trabalho. 
O interessado deve apre-
sentar os documentos pes-
soais, dentre eles, carteira 
de trabalho e currículo.
De acordo com o PAT, 
as vagas possuem per-
fis específicos com re-
lação à experiência, es-
colaridade, entre outros. 
Também podem não  es-
tarem mais disponíveis 
se atingirem o limite má-
ximo de encaminhamen-
tos, ou ainda, em caso de 
encerramento pelos em-

pregadores que as dispo-
nibilizaram. O PAT está 
localizado na Rua Tauba-
té, 520, bairro Sumaré. O 
telefone é (12) 3882-5211.
Confira: Veterinário, Vi-
gilante, Recepcionista 
atendente, Auxiliar de co-
zinha, Tosador de animais 
domésticos, Cozinheiro, 
Faxineiro, Oficial de 
serviços gerais, Ope-
rador de caixa, Moto-
rista de caminhão, Au-
xiliar de marceneiro,  
Marceneiro, Ajudante de 
motorista, Auxiliar de li-
nha de produção, Auxi-
liar de barman, Auxiliar 
de lavanderia, Balconista 
de lanchonete, Doméstica 

diarista, Empregada do-
méstica mensalista, Gar-
çom, Gerente comercial, 
Costureira de reparação, 
Vigia, Funileiro de veícu-
los, Balconista de açou-
gue, Cobrador externo, 
Ajudante de pizzaiolo, 
Fiscal de loja, Forneiro 
(pizzaria), Pizzaiolo, Téc-
nico de rede (telecomuni-
cações), Auxiliar de lim-
peza, Ajudante de pintor, 
Camareiro de hotel, Ope-
rador de caixa, Recepcio-
nista de hotel, Ajudante 
de serralheiro, Copeiro, 
Mecânico de autos, Con-
feiteiro, Padeiro, Costurei-
ra, Alinhador de direção, 
Borracheiro, Auxiliar de 
mecânico, Chapeiro de 
lanchonete, Carpinteiro de 
obras, Porteiro, Promotor 
de vendas, Motorista entre-
gador, Pedreiro, Motorista 
de caminhão-basculante, 
Instalador de painéis, Ser-
ralheiro de metal, Chapa 
(movimentador de merca-
doria), Cumim, Açouguei-
ro, Mecânico industrial, 
Supervisor de vendas, 
Vendedor pracista, Auxiliar 
de cabeleireiro e Calheiro.

Taubaté Shopping promove
1ª Black Friday do

Vale do Paraíba
Sucesso entre os vare-
jistas virtuais, a Black 
Friday, promoção anual 
mais aguardada dos EUA, 
acontece pela primeira 
vez em um shopping cen-
ter no Vale do Paraíba. 
Lojistas do Taubaté Sho-
pping preparam suas vi-
trines com descontos de 
até 50%. A Black Friday 
acontece nesta sexta-fei-
ra, dia 29, um dia após o 
feriado de Ação de Gra-
ças. As promoções são 
boas oportunidades para 
os consumidores antecipa-
rem suas compras de Na-
tal com excelentes preços.
A expectativa dos lojis-
tas do empreendimento é 
limpar os estoques para 
receber os produtos para 

o Natal e aproveitar o pa-
gamento da primeira par-
cela do 13º salário. Além 
disso, o Taubaté Shopping 
prevê um crescimento de 
7,5% nas vendas em com-
paração a primeira quinze-
na do mês de novembro.
Entre as lojas que aderi-
ram a Black Friday estão 
a Arezzo, Marina, Mari-
na Hot, Big X Picanha, 
First Class, Jean Janinne, 
Foot Company e Edissa 
Bonafé. Produtos como 
tênis Puma de R$ 399,99 
por R$ 99,99, da Foot 
Company, e jogo de cama 
king bordado inglês de R$ 
179,99 por R$ 119,99, da 
First Class, são algumas 
opções de promoções.
Conhecida mundialmen-

te como o dia de comprar 
barato nas principais lo-
jas virtuais, a Black Fri-
day somou, somente no 
ano passado, R$217 mi-
lhões para o comércio 
eletrônico (mais do que 
o dobro do que foi finali-
zado no ano anterior, que 
apurou R$100 milhões), 
segundo levantamento re-
alizado pela ClearSale.
O Taubaté Shopping 
fica na Av. Charles Sch-
neider, 1700 - Vila 
Costa – Taubaté/SP. 
w w w . t a u b a t e s h o -
p p i n g . c o m . b r . 
O empreendimento é 
administrado pela AD 
Shopping, assim como 
outros 29 shoppin-
gs em todo o Brasil.

B LACK  F R I D AY
Até 50% de

desconto
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Com o amplo crescimen-
to do município, Pin-
damonhangaba vem se 
destacando na geração 
de empregos em 2013.  
De janeiro a outubro deste 
ano a cidade gerou mais de 
1.431 empregos, com des-
taque para a indústria, que 
gerou 1.034 novas vagas 
de trabalho; já comércios 
e serviços geraram 582 
contratações. De acordo 
com dados do Caged - Ca-
dastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados do 
Ministério do Trabalho, 
Pindamonhangaba ficou à 
frente de Taubaté, que re-

gistou até a presente data 
982 empregos gerados. Já 
Jacareí obteve 535 novos 
empregos e Guaratingue-
tá preencheu 974 novas 
vagas de trabalho. Mes-
mo com a economia em 
menor ritmo, Pindamo-
nhangaba se destacou no 
ano de 2013 pela vinda 
de novos empreendimen-
tos, como o Hipermercado 
Tenda e o Shopping, que 
absorveram a demanda. 
 Já o setor industrial, que 
sempre se destaca, se 
manteve na geração de 
empregos. O secretário 
de desenvolvimento, Ru-

bens Fernandes, comen-
tou a importância dos 
números para a cidade.  
“Junto com o prefeito, 
estamos buscando atrair 
mais indústrias e empreen-
dimentos comerciais para 
o município, o que amplia-
rá ainda mais o número de 
empregos, desenvolvendo 
cada vez mais a cidade.”  
O PAT - Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador  é 
uma importante ferramen-
ta de intermediação de 
mão de obra e influi cada 
vez mais neste aspecto, 
sendo a ponte entre em-
pregados e empregadores.

Cidade registra crescimento 
na geração de empregos

Pode-se dizer que com 
eles não existe tempo 
ruim, as adversidades con-
tribuem para que eles pos-
sam se superar a cada dia. 
Nem mesmo sob chuva 
eles desistem, é água em-
baixo e em cima, a chuva 
serve como uma benção 
divina para os canoístas 
de Pindamonhangaba. 
Perseverança e união são 
palavras do vocabulário 
de jovens atletas, campe-
ões no esporte e na vida.
O Campeonato Brasileiro 
de Velocidade será pro-
movido entre os dias 12 
e 15 de dezembro na raia 
olímpica da Universidade 
de São Paulo (USP). Para 
encarar o desafio ao lado 
de grandes equipes, que 
já utilizam barcos de car-
bono, mais leves que os 
utilizados pelos represen-
tantes de Pindamonhanga-
ba – que é de fibra – eles 
estão treinando de segun-
da a sexta-feira das 14h30 

às 17h30 no Rio Paraíba.
A equipe de canoagem de 
Pindamonhangaba será 
formada por 20 atletas, 
entre eles, por exemplo, 
estão os campeões Lucas 
Bento Avelar, Thatiany 
Lima Della Torre, Ma-
theus Gonçalves Izido-
ro e Juliana Gonçalves 
Izidoro. Eles carregam 
na carreira títulos como 
Sul-Americano, Pan-A-
mericano, entre outros.
Juliana espera que a equi-
pe consiga fazer um bom 
resultado e superar as di-
ficuldades passadas du-
rante o ano. Ela acres-
centa que os materiais 
deste esporte são caros 
e infelizmente dinheiro 
faz falta para adquiri-los, 
mas o que a equipe tem 
todos revezam, porque 
são todos muito unidos.
Avelar destaca que treinar 
no rio Paraíba não é algo 
fácil, porque por a moda-
lidade ser água parada há 

dificuldade no rio porque 
tem correnteza. Ele acre-
dita que o desafio no Bra-
sileiro de Velocidade será 
a prova dos 200 metros na 
categoria júnior, por ser a 
primeira vez, e revela que 
as meninas de Pinda têm 
resistência melhor que as 
de outras cidades. Ele en-
fatiza que todos vão bus-
car pódio para colocar o 
nome da cidade no topo.
O técnico da canoagem, 
Luiz de Souza Pereira 
Filho, Maggi, acrescen-
ta que seria interessan-
te contar com a ajuda 
de patrocinadores, por-
que são atendidos mui-
tos jovens talentosos e 
com apoio os pindenses 
terão muitas chances.  
Ele também agradece o 
auxílio dos Salesianos. 
Os interessados em con-
tribuir com a canoagem 
podem entrar em contato 
com o técnico pelo nú-
mero (12) 98117-5597.

Canoístas de Pinda treinam 
para o Brasileiro

Desejo um feliz aniversá-
rio a nossa querida Tre-
membé, manifesto aqui 
primeiramente o orgulho 
que sinto de ser filho desta 
terra, a qual por nada tro-
caria, onde contribuo com 
o meu trabalho para fazer 
dessa cidade um lugar 
ainda melhor de se viver.
Sinto imensurável orgu-
lho de nossa cidade, de 
suas belezas e histórias 
incomparáveis, de locali-
zação geográfica privile-
giada. Tremembé é, aci-

ma de tudo, um lugar de 
gente de bem, acolhedora.
Comemorar seu aniver-
sário me deixa extasia-
do. Tudo que diz res-
peito a ela me interessa.  
Cuido dela e a defen-
do como quem defen-
do a minha família, 
 por isso, posso dizer 
que Tremembé é para 
mim um grande amor!
Ela, minha amada cida-
de está em um proces-
so de desenvolvimento 
contínuo. Sei que não 

sou o único a se orgulhar 
de morar aqui, e por isso 
divido essa alegria com 
todos vocês que se sen-
tem assim, sei que vocês 
tremembeenses nascidos 
nessa terra assim como eu, 
ou, aqueles que a adota-
ram como sua cidade, ze-
lam por ela e a defendem.
Feliz aniversário, que-
rida Tremembé! Para-
béns pelos seus 117 anos!
Marcelo Vaqueli – Prefei-
to Municipal da Estância 
Turística de Tremembé

Prefeito faz homenagem de
Aniversário aos 117 anos do

município de Tremembé

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

Noite dançante "Dancing 
Days" reúne amigos em prol 

da APAE de Pinda
Um baile beneficente em 
prol da APAE de Pinda-
monhangaba é uma as 
atrações na noite do pró-
ximo sábado, dia 30/11. O 
evento será realizado no 
espaço Marinelli, uma tra-
dicional casa de eventos e 
shows de Pinda, com todo 

o lucro dos convites re-
vertido para a instituição.
A noite dançante “Dan-
cing Days”, com temática 
retrô anos 70 e 80, é orga-
nizada por comerciantes e 
colaboradores da cidade, 
tendo a frente a empresária 
Sandra Baruki Samaha. O 

baile terá convidados es-
peciais, além da presença 
da banda Multiband Show 
e do DJ José Luiz da Vila, 
com músicas e clipes dos 
anos 80 na pista.  Para aju-
dar a APAE de Pinda, bas-
ta entrar em contato pelo 
telefone (12) 3642-1900.

Avenida do Povo recebe
Campeonato Nacional de

Bandas e Fanfarras
A Avenida do Povo em 
Taubaté vai receber o 21º 
Campeonato Nacional 
de Bandas e Fanfarras. A 
abertura acontece no ani-
versário da cidade, dia 5 
de dezembro, com uma ce-
rimônia e apresentação do 
Balé da Cidade, no Teatro 
Metrópole, às 20h. Até o 
domingo dia 8 de dezem-
bro estarão competindo 94 
corporações musicais de 
12 Estados. Depois de 10 
anos a cidade volta a sediar 
o evento e se torna o pri-
meiro município a receber 
a competição com todas as 
categorias e modalidades. 
Serão 9.360 músicos dis-
tribuídos nas categorias in-

fantil, infanto-juvenil, ju-
venil, sênior nas seguintes 
modalidades: Percussão 
Marcial; Percussão com 
Instrumentos Melódicos; 
Fanfarra com Pisto; Banda 
Musical de Marcha; Ban-
da Musical de Concerto; 
Banda Sinfônica; Banda 
Marcial; Fanfarra Sim-
ples Tradicional; Fanfarra 
Simples Marcial e Fan-
farra com Pisto. Além das 
corporações competidoras 
o evento terá as apresen-
tações especiais da Banda 
da Escola Madre Cecília, 
Banda Sinfônica Jovem 
e FAMUTA Marcial. Du-
rante os três dias o evento 
conta com apoio das enti-

dades Casa da Sopa, Lar 
Irmã Amália e Aparte, que 
organizarão a praça de ali-
mentação cujos recursos 
serão revertidos para as 
entidades. Outra atração é 
uma área com expositores 
de instrumentos musicais.
A Avenida vai contar com 
banheiros químicos e a 
presença de Brigadistas, 
Policia Militar e agentes 
de trânsito, que orienta-
rão o tráfego na região. O 
Campeonato é organizado 
pela Prefeitura de Tauba-
té, Confederação Nacio-
nal de Bandas e Fanfarras 
(CNBF) e pela World Asso-
ciation of Marching Show 
Bands (WAMSB Brasil).


